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KÚPNA ZMLUVA  č. ......9/2020............ 

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona  č 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 
 

I. Zmluvné strany 
 
 
1. Kupujúci:   
 
Obec Jarok  
Hlavná 176, 951 48 Jarok   
Štatutárny zástupca:    Stanislava Sťahel, starosta obce 
IČO:  00308056 
DIČ:  2021062714        
Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK82 5600 0000 0008 5081 5003 
Kontakt:  ocujarok@jarok.sk 
 
ďalej len ako „ kupujúci “ 

 
a  
2. Predávajúci: 
ALGATECH, s.r.o.   
Sídlo:  Cintorínska 2702/13, 921 01 Piešťany  
IČO:  52242269  
DIČ:  2120955166  
IČ DPH: SK2120955166    
Štatutárny orgán: Ladislav Gálik 
osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

a) zmluvných:   Ladislav Gálik   
b) technických:  Ladislav Gálik 

   
Bankové spojenie: FIO SK26 8330 0000 0022 0159 5142 
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri OS Trnava, odd Sro, vožka č. 43928/T 
ďalej len „ predávajúci “ 
 

Preambula 
 

Kúpna zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania vykonaného kupujúcim ako 

verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na obstaranie zákazky podľa § 117 

s názvom  „Kĺbový nakladač s príslušenstvom“. Predmet zákazky bude financovaný 

z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 
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II. Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy je dodanie 1 ks kĺbového nakladača s príslušenstvom zn. YM ZL 918  
v zmysle technickej špecifikácie tvoriacej prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej „predmet 
plnenia“) predávajúcim a prevzatie predmetu plnenia a zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny 
kupujúcim. 
 

2. Súčasťou dodávky v rámci predmetu plnenia je aj dodanie príslušného vybavenia spolu 
montážnymi komponentmi a s legálnymi licenciami, ktoré umožní kupujúcemu okamžité 
používanie dodaného tovaru po uvedení do prevádzky a zaškolení pracovníkov kupujúceho  
vykonanom predávajúcim. 
 

3. Predmet plnenia presne zodpovedá obsahu ponuky, ktorú predložil predávajúci ako úspešný 
uchádzač a je v súlade so špecifikáciou stanovenou vo výzve na predkladanie ponúk. 
 

 
III. Cena a platobné podmienky 

 

1. Kupujúci zaplatí predávajúcemu za riadne dodaný predmet plnenia kúpnu cenu v celkovej 
výške 17 760,- EUR s DPH (ďalej „kúpna cena“), ktorá presne zodpovedá obsahu 
víťaznej ponuky nasledovne: 

 
 
P.č. 

Názov tovaru 
Množst

vo 

Jednotkov
á cena 
v EUR 

bez DPH 

Celková 
cena v 

EUR bez 
DPH 

DPH 
(20%) 

Celková 
cena v EUR 

s DPH 

 
1. 

Kĺbový 
nakladač typ „ 
YM ZL 918“ 

1 ks 
komplet 

 
14 800,-  

 
14 800,- 

 
2 960,- 

 
17 760,- 

 
 
2. Kupujúci neposkytuje za predmet plnenia zálohu ani nijaké preddavky z kúpnej ceny. 
 
3. Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí 

predmetu plnenia podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. Predávajúci zašle 
kupujúcemu faktúru v dvoch vyhotoveniach do 15 dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia 
kupujúcim.  

 
4. Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať  nasledovné náležitosti:  

 
- obchodné meno predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne 

prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, 
- bankové spojenie predávajúceho (názov a adresa banky predávajúceho, SWIFT kód),   
- číslo bankového účtu (v rámci EÚ aj v tvare IBAN), 
- názov kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne 

kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené, 
- poradové číslo faktúry, 
- dátum dodania predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu 

vyhotovenia faktúry, 
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- dátum vyhotovenia faktúry, 
- množstvo a druh dodaného tovaru, 
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté 

v jednotkovej cene, 
- sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak predávajúci neuplatňuje 

na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, 
s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú, 

- výšku dane spolu v mene EUR, 
- celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta, 
- číslo a názov zmluvy. 

 
5. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude 30 dní od jej doručenia kupujúcemu.  

 
6. Peňažný záväzok kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania 

príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu predávajúceho. 
 

IV. Miesto plnenia 
 
Predávajúci je povinný dodať tovar vrátane dopravy a uvedenia do prevádzky na Obecný úrad 
v Jarku v zmysle operatívnych pokynov kupujúceho.  
 
 

V. Termín plnenia 

Predmet plnenia musí byť riadne dodaný v lehote do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy. 

 
VI. Záručná doba 

 
Záručná doba za dodaný tovar je 24 mesiacov, alebo 2000Mth a začne plynúť dňom jeho 
riadneho odovzdania kupujúcemu.  

 
 

VII. Servisné podmienky a garancie 
 

Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie vád a porúch funkčnosti dodaného tovaru  
najneskôr do 3 dní od nahlásenia vady, alebo poruchy kupujúcim, pričom opravy vád a porúch 
je predávajúci povinný počas celej záručnej doby zabezpečovať bezodplatne, ak nebol porušený 
návod na obsluhu, alebo ak nebola závada spôsobená neodbornou obsluhou a manipuláciou. 

 
 

VIII. Sankcie za porušenie zmluvy, úrok z omeškania a náhrada škody 

1. Za omeškanie predávajúceho s riadnym dodaním predmetu plnenia má kupujúci nárok na 
sankciu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania. Omeškanie s riadnym 
dodaním predmetu plnenia trvajúce viac ako 14 dní sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy a oprávňuje kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy. 

2. Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 
 



4 
 

 
 

IX. Odstúpenie od zmluvy 
 
1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že  predávajúci poruší svoju zmluvnú 

povinnosť a dodá tovar predstavujúci predmet plnenia, ktorý nie je plne funkčný, alebo je 
opravovaný, alebo repasovaný, alebo poškodený. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 pracovných dní po tom, ako sa o porušení 
povinnosti predávajúceho podľa predchádzajúcej vety dozvedel.  
 

2. Odstúpenie kupujúceho musí mať písomnú formu s tým, že je účinné od jeho doručenia 
predávajúcemu. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po 
jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu predávajúceho. 

 
 

X. Záverečné ustanovenia 
 
1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v 
Slovenskej republike. 

 
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy a jeho príloh je možné možno len formou písomných 

dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

 
3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným 

a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť 
ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu 
po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo 
nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v 
čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia zmluvy. 

 
4. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 

Zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane 
akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom, čo dôjde k takejto zmene. 
Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo nevykonaného oznámenia o zmene miesta 
doručovania nepodarí včas a riadne doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje sa 
deň neúspešného pokusu o opakované doručenie písomnosti za deň doručenia písomnosti 
druhej zmluvnej strane so všetkými právnymi dôsledkami pre dotknutú zmluvnú stranu. 

 
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení zmluvy v zmysle osobitných predpisov.  
 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, 
ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pred jej podpísaním prečítali, 
jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.  
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7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží kupujúci  
a jeden  obdrží predávajúci. 

 
8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: 

 
 

Príloha č. 1:  Špecifikácia – opis predmetu plnenia (technické/katalógové listy - prospekty 
dodávaného kĺbového nakladača a príslušenstva)  

 
Parametre : Nosnosť 1500kg, vlastná váha 3500kg, objem lopaty 0,6m3,  

rozmery d/v/š 5240mm 1730 mm 2750 mm, cúvacia kamera,  motor Yunnei 490, 
výkon 42 kW, náhon hydraulický 4x4, pneu 20,5-16, vidlice, zaklápacia lopata. 

 
 
 
V Jarku, dňa 24. 02. 2020                                         V Jarku, dňa 24. 02. 2020 
 
 
 

............................................                 .......................................... 
     kupujúci                                                                         predávajúci 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 


