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KÚPNA ZMLUVA 

v zmysle ustanoveni § 409 a nasl. Obchodného zákonnika 

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami: 

Predávajúci: 
Sídlo: 
IČO: 
DiČ: 
Zastúpený: 

KONNEX s.r.o. 
Trstinska cesta 9, 917 Ol Trnava 
17639727 

2020390075 

Bankové spojenie: 
Karol Kováč, Michal PetM - konatelia spoločnosti 
UniCredit Bank pobočka Trnava 

Člslo účtu : 

a 

Kupujúci: 
Sldlo: 
IČO: 
DiČ : 
Zastúpený: 

112540100511111 

Mesto Zlaté Moravce 
I. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce 
00308676 
2021058787 

Bankové spojenie: 
Dipl.Ing. Peter Ledná<, CSc. - primátor mesta 
VUB Nitra 

Člslo účtu : 33422162/0200 

I. Predmet zmluvy 

I . Predmetom tejto kúpnej zmluvy je nákladné motorové vozidlo s nasledovnými základnými údajmi: 

Typ (model): 
Rok výroby: 
Člslo podvozka: 
Člslo motora: 
Farba 
Stav tachometra: 
Výbava: 

Renault Premium Lander 340.26 SP 6x2 s nadstavbou M-V-T 205/18 
2010 

VF629CHAOOOOOl239 
neuvádza sa v osvedčeol o evidencii vozidla 

biela 
27381 km 
klima, rádio s CD, vyhrievané, el. ovládané zrkadlá, vzduchom odpružené 
Sedadlo a iná výbava na základe technickej špecifikácie vo verejnej súťaži. 

(ďalej ako "predmet kúpy"). 

2. Touto zmluvou predávajúci predáva predmet kúpy kupujúcemu do vlastníctva a zaväzuje sa mu ho 
odovzdať v termIne dohodnutom v tejto zmluve. 

3. Touto zmluvou kupujúci od predávajúceho kupuje predmet kúpy do vlastnlctva, zaväzuje sa ho 
prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu za podmienok stanovených touto zm.luvou. 

ll. Dohodnutá cena 

I. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za predmetu kúpy kúpnu cenu v celkovej výške: 
bez DPH ............ 129 800,- Eur (slovom stodvadsaťdeväťtislcosemsto Eur) 
20% DPH ............ 2S 960,- Eur 

Kúpna cena vozidla s DPH predstavuje sumu: 155760,- Eur. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplati kúpnu cenu do 30 dni odo dňa odovzdania a prevzatia 
predmetu kúpy. V prfpade omeškania s úhradou kúpnej ceny má predávajúci právo uplatniť si 
u kupujúceho Úľok z omeškania vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania. 
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m. Dodacie podmienky 

I. Predmetom zmluvy je dodanie motorového vozidla uvedeného v čl. l. tejto zmluvy. 
2. Odovzdanie a prevzatie vozidla sa vykoná v sídle kupujúceho. Vlastnícke právo k predmetu kúpy 

prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania a prevzatia predmetu kúpy. 
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmetu kúpy do 30 dnJ od podpísania tejto kúpnej 

zmluvy. V prípade, že predávajúci nedodá kupujúcemu predmet kúpy v lehote stanovenej touto 
zmluvou, má kupujúci právo od tejto zmluvy odstúpiť alebo si uplatniť voči predávajúcemu z!'avu 
z kúpnej ceny vo výške 0,05% kúpnej ceny za každý deň omeškania s dodanim predmetu kúpy. 

IV. Povinnosti zmluvných strán 

I. Predávajúci sa zaväzuje: 
a) Odovzdať predmet kúpy v čase a mieste určenom v tejto zmluve. 
b) Odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie. 

2. Kupujúci sa zaväzuje: 
a) Zaplatiť za predmet kúpy kúpnu cenu a prevziať dodaný predmet kúpy v zmysle tejto zmluvy. 

V. Ostatné dojednania 

I. Predávajúci predáva predmet kúpy tak ako stojí a ležl, bez záložných práv a iných práv 
zodpovedajúcich právam tretich osôb k cudzej veci. Rovnako prehlasuje, že predmet kúpy nepochádza 
z trestnej činnosti a ani s ním nebola páchaná trestná činnosť. 

2. Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav predmetu kúpy a že ho kupuje v stave, vakom sa nachádza, 
t. j . tak ako stojí a leží a že s technickým stavom predmetu kúpy sa oboznámil a súhlasí s nIm. 

3. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. skutočnosti o technickom 
stave predmetu kúpy. 

VI. Záverečné ustanovenia 

I. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana ohdržf 
dva. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č . 1 "Technický opis podvozku a nadstavby" 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke kupujúceho. 
4. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou plsomných dodatkov podplsaných 

oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 
5. Pokia!' v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonn (ka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi platnými v 
Slovenskej republike. 

predávajúci: 

,,' . 
Michal PethO Karol Kováč 

konatel ia spoločnosti. 

tm CD 
~I{OnnEX, sr.o. 

Trst[nska cesta 9. 917 01 Trnave 
ICO: 17 639 727, IC DPH SK20203900n 

26. 10. iUlL 
kupujúci: 

DipLIng. Peter Lednár, CS 

primátor mesta 
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PONUKA 
na 

vozidlo na zber odpadu 
M-U-T ROTOPRESS TYP 205/18 

V Trnave 18.9.2012 

na podvozku RENAULT Premium Lander 340. 26 6x2 

Spoločnosť KONNEX , s.r.o. Trnava zástupca firmy MUT Stockerau Austria si Vám dovoruje predložiť 
ponuku na dodávku vozidla pre zber a odvoz TKO a BIO MUT Rotopress 205/18 s deleným vyklápačom 

nádob UVK 1124. 

Základná špecifikácia nadstavby M-U-T ROTOPRESS 205/18 Stiling 
s univerzálnym deleným vyklápačom 

Jedná sa o predvádzacie vozidlo rok výroby 12/2010, 

Stav tachometra v čase vypracovania tejto ponuky: 27 381 km. 

Kompletné vozidlo spl~a všetky podmienky platné európskej a slovenskej legislatIvy vrátane normy 
EN 1501 -1 ajeho doplneni a aktualizácii , aje vyrobené podra platných noriem DIN a EN a odpovedá 
smerniciam EU 89/392 (CE značka) 
Farba: biela u nadstavby, vyklápača a kablny. Oplášten ie: šedá - hlinik 

Nadstavba M-U-T ROTOPRESS 

Typ 
Systém stlačovacl 
Objem nadstavby 
Hydraulický okruh 

Oalšia výbava 

205/ 18 Styling 
rotačný 

18 m3 

dvojité hydraulické čerpadlo , splnané pomocou 
elektromagnetickej spojky 
nadstavba je vybavená záchytnou nádržou 
a systémom tesnenia pre zvoz BIO odpadu 

odhluMovacl poťah na zásobniku 
preplnačom smeru rotácie zásobn lka( len v kablne 
vod iča) 

Sfdla: Trst inska cesta,9, 917 Ol Trnava, Slovenská republika, Tel.: +421(0)33 S33 49 86, Fax: +421(0)33 533 37 07, E-mail : 
karol@konnex.sk, 

Web: www.konnex.sk. KONNEX . s.r.o. l .. ní<;~n;ivOROkrpo;:nlÍo;:.:.dTrn~va . odd . <;rovloikaf77C.IT IČO: 17 ,;~q 7'J7 lf DPH: <;1( 707mQflO7c, 



proti spádové poistné ventily valcov zadného veka 

Nadstavba je vodotesná ( pre zvoz vlhkého až mokrého odpadu a BIO) 
Nadstavba umožnuje zvoz popola až do 100% objemu v odpade 

Vybavenie: 

ZRS/18 Zvuková izolácia 
Kvôli zn lženiu prevádzkového hluku je zberový zásobnik od izolovaný sendvičovým spôsobom 

zvukovo izolačnou rohožou a prekrytou pozinkovaným ocefovým plechom 
ZR 16 Druhé pracovné svetlo s montážou 
ZR16a Dve pracovné svetlá medzi nápravami 
ZR 17 2 zadné hmlové svetlá s montážou 
ZR18b 4 zábleskové majáky integrované v mriežkach 
ZR19 Skrinka na náradie - plastová s vekom vefká, uzamykatefná 
ZR20 Držiak na metlu a lopatu 
ZR22b Centrálne mazanie nadstavby bez napojenia na podvozok s pumpou 
ZR24 Automatické splnanie chodu nadstavby vyklápačom 
ZR27 Plynulá regulácia otáčan ia zásobnika potenclometrom 
ZR37a Farebný kamerový systém s S" LCD monitorom 
ZR36 Zásterka za zadnými kolesami po celej šlrke vozidla 
ZRSO výpustný ventil s uzáverom 2" s hadicou s vane BIO 
ZR73a Farebný kamerový systém LCD pre kontrolu za vozidlom 
ZR74 prevedenie M-U-T Styling 

Moderný vizuálne aktivny dizajn opláštenia nadstavby, tvorený horizontá lnymi panelmi 
z eloxovaného hliniku, predná a zadné čelo nalakované v RAL podfa požiadavky 
Súčasťou opláštenia Styling sú 4 svetelné majáky umiestnené v rohoch nadstavby s krytlm proti 
poškodeniu. 

ZV76 počltadlo motohodin - Mth 
Svetlo pre cúvanie 
Bezpečnostné splnanie zadných stupačiek 
Utesnenie zadného veka pre popol a BIO odpad 
Uzavretá vana vzadu pod bubnom pre kvapaliny BIO 
kontrolka preťažen ia nadstavby (nie blokácia) v kablne vozidla 

Techn ický popis nadstavby 

Zberový zásobník 
Cylindrický, vyrobený zvysokopevného ocefového plechu , s dvoj itou dopravnou špirálou, krytou 

doštičkami, z vysokooteruvzdorného materiálu, gufovým vencovým ložiskom a ozubeným vencom. 

Predný ložiskový držiak 
S výkyvným rolovaclm ložiskom okolo otočného čapu zásobnika. Predné uloženie ložiska tvori 

stabilný trubkový rám, výkyvný po pozdlžnej osi vozidla, ktorý slúži zároven ako nosič olejovej nádrže pre 
hydraulické zariadenia. 

Zadné ložiskové uloženie nadstavby a vencového ložiska 

Skrinový držiak obklopuje vencové gufaté ložisko upevnené na zásobn iku a obsahuje uloženie zadného 
veka zásobnika , hydraulických valcov otváranie zadného veka a systém zaisten ia veka. 
V skrinovom uložen l je umiestnené hydraulické čerpadlo s pastorkom. Nadstavba ozubeného venca lež I 
na priečnom nosniku pomocného rámu, ktorý pomocou čapového uchytenia prenáša osové sily. 

Sídlo: Trstínska cesta ,9 , 917 Ol Trnava, Slovenská republika, Tel. : +421 (0)33 533 49 86, Fax: +421 (0)33 533 37 07, E-mail: 
karol@konnex.sk, 
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Pohon zásobnika 

Hydraulický, pozostávajúci z elektromagnetickej spojky, regulovateľného čerpadla so šikmými kotúčmi 
pracujúce v uzatvorenom obehovom systéme, hydraulického motora s axiálnymi piestami , prevodovkou a 
pohonným pastorkom. 
Pri zapnutom vedľajšom pohone a predvolenom smere rotácie zásobnika sa stlačen lm tlačidla zapne 
elektromagnetická spojka regulovateľného čerpadla a tým sa zvýšia otáčok motora podvozku. Tlačidlá 
hydrauliky ZAPNÚt - VYPNÚt sú umiestnené v kabíne vodiča a v zadnej časti nadstavby na ľavej a 
pravej strane. 
Prepínanie smeru rotácie zásobnika mOže byť uskutoMované iba z kablny vodiča . 

Pomocný rám 
Spojený s uložením hydraulického dvojokruhového čerpadla s rámom podvozku podľa montážnych 
smerníc 

Zadné veko zásobniku 
S lisovacou špirálou a integrovaným montážnym rámom pre vyklápač . Otváranie zadného veka je 
hydraulické prostredn lctvom hydraulických valcov, ovládanie otvárania na ľavom boku v zadnej časti 
nadstavby. 
Zadné veko je uložené na nosnej konštrukcii a uzatvára zberový zásobnik prostrednlctvom bezúdržbového 
labyrintového tesnenia. Funkcie " Odistiť - uzáver otvoriť' a "Uzáver zatvoriť - zaistit" sú vykonávané 
automaticky. Pre prípad poklesu tlaku v hydraulickom systéme sú zdvíhajúce hydraulické valce vybavené 
poistným spatnými ventilm i, ktoré zabra~ujú pádu zadného veka. 

Servisné podpery zadného veka 
1 ks sú dodávané voľne 

Zadné stupačky 
Dve, výklopné, mriežkovité rošly ako miesto na státie pre obsluhujúci personál , s gumovým obalom 
na okraj i. 

Elektrické zariadenie 
Zapínanie a vypínanie pohonu zásobnika v zadnej časti nadstavby ako aj v kabíne vodiča , kontrolky 

pre hydrauliku ZAPNUT~ (zelená) , zaistenie otvorené (červená) , kontrolka zaťaženia zadnej nápravy 
(červená) 

Predpísané osvetlenie - koncové združené svetlá, hmlové svetlo, svetlo spatnej jazdy, svetlo osvetlenia 
pracovného priestoru za vozidlom. 
Uzáver zberového zásobníka "OTVORIŤ' z kabíny vodiča , "ZATVORIt" na zadnej časti nadstavby 

Nadstavba je vybavená núdzovými vypínačmi na ovládacích paneloch (tzv. TOTAL STOP) 

Hydraulické zariadenie 
Pre pohonu zásobnika a ovládania zadného veka. Pohon zásobnika je zabezpečený prostredníctvom 
nastaviteľného čerpadla s konštantným motorom v uzatvorenom okruhu. 
Ovládanie zahrňuje "Rotáciu vpravo a rotáciu vľavo" ako aj "VYPNUTIE a ZAPNUTIE" rotácie. 
Funkcie uzáveru zadného veka zásobníku OTVORlt - ZATVORlt a odistenie a zaistenie zabezpečuje 
druhý hydraulický okruh. 

Druhý hydraulický okruh slúži k zdvlhaniu a spúšťaniu veka, k jeho zaisteniu ako aj k 
prevádzke vyklápača nádob. 

Bočné zábrany proti podjazdu a plastové blatníky 
Sú súčasťou dodávky. 

Opláštenie 

Sídlo: Trstínska cesta,9, 917 Ol Trnava, Slovenská republika, Tel.: +421(0)33 533 49 86, Fax: +421(0)33 533 37 07, E-mail : 
karol@konnex,sk, 
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Opláštenie celej nadstavby, v prevedeni Styling - horizontálne panely z eloxovaného hliníka, lakovaná 
predná a zadná konštrukcia s integrovanými majákmi v každom rohu nadstavby s krytím proti poškodeniu 

Vvklápač: 

Typ: UVK 1124 
Prevedenie: Univerzálny, hrebe~ový , nedelený, 2-rýchlostný 
Typ nádob: 

Čas výsypu nádoby: 

Príkon hydrauliky: 
Pracovný tlak hydrauliky: 
Ovládanie: 

Podvozkové vozidlo: 
Výrobca: 
Typ: 
Motor: 
Max, výkon motora: 
Max. krútiaci moment: 
Počet rých losti: 
Počet náprav / hnaných náprav: 
Zadná nehnaná náprava s natáčan ím 

Celková hmotnosť vozidla: 
Max, zaťaženie pr. nápravy 
Max. zaťaženie 1. zad, nápravy: 
Max, zaťaženie 2. zad, nápravy: 
Brzdy: 

Objem palivovej nádrže: 
Objem Ad Blue nádrže: 
Výfuk vyvedený za kabínou nahor 

80, 110, 120, 240, 340, 660, 770, 1000 a 1100 litrov, 
vrátane nádob s plochým vekom 
80 - 340 litrov 9 sek. 
660 - 1100 litrov 15 sek 
40 - 45 11 min 
180 bar 
obojstranné pákové 

RENAULT 
Premium Lander 340.26 
DXi7, naftový 6-valec 
247 kW pri 2300 ot./min 
1.306 Nm pri 1200 -1700 ot/min 
9 + 1 synchro 
6 x 2 

26.000 kg 
8.000 kg 
11 ,500 kg 
7.500 kg 
dvojokruhový elektrovzduchový systém s EBS+ 
(systém s ABS, ASR a ďalš ími elektron. systémami) 
315 I 
70 I 

Batérie: 2 ks, 24V/225Ah 
Alternátor: 100 A 
Kabína: krátka (1,6 m ), z pozinkovaného plechu, 3-miestna 
Horná odkladacia konzola s 2 skrinkami 50 I 
Sedadlo vzduchom odpružené s integrovanou opierkou hlavy 
2 ks spätné zrkadlá vyhrievané, elektricky nastaviterné 
2 elektricky ovládané okná 
Klimatizácia 
Rádio s CD 

Cena kompletného vozidla: 

Cena bez DPH 
20% DPH 
Cena s DPH 

V cene sú zahrnuté náklady na dopravu a legislativu . 

129800, - € 
25960, - € 

155760, - € 

Záruka na celé vozidlo 12 mesiacov od predania zákazníkovi. 

Servis komunálnej nadstavby: servisné stred isko Trnava alebo 

pojazdným servisom k zákazn íkovi do 24 hodín. 

Sídlo: Trstínska cesta,9 , 917 Ol Trnava, Slovenská republíka , Tel. : +421 (0)33 533 49 86, Fax: +421 (0)33 533 37 07, E-mail: 
karol@konnex,sk, 

Web: www.konnex.sk. KONNEX, S.r.o. zapísaná v OR, Okresný súd Trnava, odd. sro, vložka Č . 775fT, ltO: 17639 727, It DPH: SK 2020390075 



Servis podvozku RENAUL ; servisné stredisko na územi v Slovenskej republike podra výberu 
prevádzkovatera. 

K rol Kováč 

konatelia spoločnosti 

~ <D "t'([1(OnnEX, UO. 

Trstlnska cesta 9, 917 01 Trnava 
lCD: 17 639121, IC DPH, SK2020390015 

srd Io: Trstrnska cesta,9, 917 01 Trnava, Slovenská republika, Tel.: +421 (0)33 5334986, Fax: +421 (0)33 533 37 07, E-rnail : 

karol@konnex.sk, 
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