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Kúpna zmluva  

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 

neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 

 

1      Obchodné meno:   Viktória Dance Servis, s.r.o. 

Sídlo:  Zalužice 179, 072 34 

IČO:  47599243 

Zastúpený:  Maroš Kráľ, konateľ 

(ďalej ako „Kupujúci“) 

 

2 Obchodné meno:  AUTOPOLIS, a.s.  

 Sídlo:  Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava 

 IČO: 35728311 

 IČ DPH (DIČ): SK2020241938 

 Zapísaný v:  Obchodnom registri Okresného súdu BA I., Oddiel: Sa, vložka číslo 6831/B 

 Bankové spojenie: SK34 7500 0000 0040 0112 3625 

 Zastúpený: Ing. Ivan Medvecký, predseda predstavenstva 

(ďalej ako „Predávajúci“) 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

1 Na základe tejto zmluvy sa Predávajúci zaväzuje pre Kupujúceho dodať tovar špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy a Kupujúci 

sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za dodaný tovar odplatu podľa článku IV. tejto zmluvy. 

 

Článok II 

Predmet činnosti Predávajúceho 

1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu po dobu platnosti tejto zmluvy tovar v súlade s výsledkom verejného 

obstarávania Automobily v štruktúre, množstve a cenách uvedených v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

 

Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1 Predávajúci sa zaväzuje postupovať pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou. 

Predávajúci je povinný postupovať v súlade s pokynmi Kupujúceho a jeho záujmami. 

2 Pri dodaní tovaru sa zmluvné strany zaväzujú vyhotoviť preberací protokol, v ktorom špecifikujú druh a množstvo 

dodaného tovaru. Lehota dodania tovaru je 7 pracovných dní odo dňa účinnosti uzavretej zmluvy. 

3 Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité obaly sú 

určené na jednorazové použitie. 

4 Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré upravujú nároky 

zo zodpovednosti za chyby.  

5 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami do uplynutia 

lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu, a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a)  Poskytovateľ príspevku a ním poverené osoby (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny), 

b)  Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu a nimi poverené osoby, 

d)  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

e)  Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f)  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
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g)  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi 

aktmi EÚ. 

6 Kupujúci si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo 

k plneniu zo zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa 

neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov.  

7 Ak bude Predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru alebo ktorejkoľvek jeho časti, je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú 

pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

8 Kupujúci týmto vyhlasuje, že je oprávnený uzavrieť túto zmluvu a na uzatvorenie tejto zmluvy splnil všetky povinnosti 

stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä predpisy verejného obstarávania. 

9 Záručná lehota na dodaný tovar je minimálne 5 rokov. 

10 Predávajúci je oprávnený dodať tovar, ktorého funkčné charakteristiky sú lepšie ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, za 

nezmenenú alebo nižšiu cenu, ako je uvedená v tejto zmluve. 

 

Článok IV 

Odplata Predávajúceho 

1 Zmluvné strany sa dohodli na odplate Predávajúceho vo výške 34 499 € eur (tridsaťštyritisíc štyristodeväťdesiatdeväť eur 

eur nula centov) bez DPH. K tejto odplate bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi. Podrobný rozpis ceny je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

2 Predávajúci vystaví neodkladne po spísaní preberacieho protokolu v minimálne dvoch rovnopisoch faktúru, ktorá je splatná 

v lehote 14 dní odo dňa jej vystavenia. 

3 Ak bude Kupujúci v omeškaní s uhradením faktúry alebo ktorejkoľvek jej časti, Predávajúci môže požadovať zaplatiť 

zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

4 V odplate Predávajúceho podľa bodu 1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady, ktoré vynaložil v súvislosti s touto 

zmluvou. 

 

Článok V 

Trvanie zmluvy a miesto plnenia zmluvy 

1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 mesiac odo dňa podpisu zmluvy poslednou zo zmluvných strán. 

2 Táto zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek 

zmluvu vypovedať, pričom výpovedná doba je 5 dní. 

3 Miestom dodania tovaru je sídlo Kupujúceho.  

4 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj na základe dôvodov uvedených v zákone č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä podľa § 19. 

 

Článok VI 

Oznamovanie a doručovanie 

1 Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ďalšia komunikácia v súvislosti s touto zmluvou určená pre/od jednej zo 

zmluvných strán a odoslaná na adresy uvedené v tomto článku, sa považujú za platne doručené: 

a) v prípade doručovania v poštovom styku, piatym dňom keď bola zásielka preukázateľne odovzdaná na poštovú 

prepravu; 

b) v prípade osobného doručenia (za ktoré sa považuje aj doručovanie kuriérom), preukázateľným odovzdaním 

zásielky;  

c) v prípade e-mailu, v čase doručenia potvrdenia o prečítaní e-mailu. 

2 Všetky oznámenia podľa tejto zmluvy alebo týkajúce sa tejto zmluvy musia byť písomné, v slovenskom jazyku a podpísané 

príslušnou zmluvnou stranou, ak sa zmluvné strany alebo ich kontaktné osoby nedohodnú inak.  

3 Každá zo zmluvných strán oznámi akúkoľvek zmenu jej obchodného mena, adresy, kontaktnej osoby alebo faxového čísla 

do piatich pracovných dní od vykonania zmeny.  

4 Údaje o subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 

dátum narodenia: predávajúci nemá v úmysle využiť subdodávateľov na plnenie zmluvy 

5 Predávajúci je povinný Kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.  
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6 Zmenu subdodávateľa je možné vykonať len v súlade s § 41 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci je povinný oznámiť Kupujúcemu zmenu subdodávateľa a údaje podľa 

predchádzajúceho odseku o novom subdodávateľovi. 

 
Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia 

v súlade s aktuálne právnymi predpismi Slovenskej republiky ku dňu podpisu zmluvy a bodu 2 tohto článku (čo nastane ako 

posledné).  

2 Odkladacia podmienka nadobudnutia účinnosti zmluvy: Schválenie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania zo 

strany Poskytovateľa (t. j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania so záverom z overenia/kontroly s vyhlásením, 

že počas overovania/kontroly verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania 

definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie). 

3 Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v troch exemplároch, z ktorých každý má hodnotu originálu. Predávajúci 

obdrží jedno vyhotovenie, Kupujúci dve vyhotovenia. 

4 Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať písomne na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán. Ak 

niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných 

ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné, čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto 

zmluvy. 

5 Zmluvné strany svojím podpisom vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok a jej obsahu porozumeli. 

 

 

 

V ...................................... dňa ...............   V ...................................... dňa ............... 

                       

Za Kupujúceho:                     Za Predávajúceho:  

 

 

 

 

......................................      ................................................................................... 

  Maroš Kráľ          Ing. Ivan Medvecký, predseda predstavenstva   

           

  

  

Zoznam príloh: 

1. Špecifikácia tovaru  


