
 

 

Kúpna zmluva 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  medzi týmito 

zmluvnými stranami 

(ďalej len „Zmluva“) 

Článok 1. 

ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Kupujúci     

Obchodné meno:  SP Jelenec, s.r.o. 

Sídlo:    Jelenec 701, Jelenec 951 73 

IČO:     53 478 827 

DIČ:      2121385849   

Zastúpený:   Július Molnár, konateľ 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s. 

IBAN:    SK23 0900 0000 0051 8548 2722 

 (ďalej len “Kupujúci“) 

1.2 Predávajúci   

Obchodné meno:           RM Gastro – JAZ s.r.o.                       

Sídlo:    Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  

IČO:    34153004  

DIČ:   2020181471 

IČ DPH:                         SK2020181471       

Zapísaná:                       v OR okresného súdu v Trenčíne, odd: sro, vložka č 1410/R  

Zastúpená:  Ing. Tomeček Antonín  

Bankové spojenie:  0041697158/0900 

IBAN:   SK40 0900 0000 0000 4169 7158  

(ďalej len “Dodávateľ“) 

  



 

 

PREAMBULA 

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania pre zákazku s 

nízkou hodnotou podľa § 117 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka úspešného uchádzača v predmetnom 

verejnom obstarávaní a kompletná dokumentácia z verejného obstarávania. Kupujúci a  predávajúci 

(ďalej v zmluve aj len „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, najmä 

v súlade s ustanoveniami § 409, uzatvárajú túto kúpnu zmluvu. 

Článok II 

PREDMET ZMLUVY 

Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie tovaru podľa predmetu zákazky „Výdajňa stravy pre 120 osôb 

v turistickom zariadení Ubytovanie u Forgáča“. Dodávka tovaru a jeho cena je špecifikovaná v Prílohe 

č. 1 tejto Zmluvy, ktorým je Návrh na plnenie súťažných kritérií. Uvedená príloha č. 1 tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

Investičný zámer: Podpora rozvoja lokálnej zamestnanosti, komunity a ekonomiky pod hradom Gýmeš 

Národný projekt: "Investičná pomoc pre sociálne podniky - nenávratná zložka" 

kód ITMS 2014+ :312031AIM6 

2.1 Predávajúci sa touto Zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet Zmluvy špecifikovaný 

v prílohe č. 1 tejto Zmluvy v plnom rozsahu, bez vád a funkčný na dohodnutom mieste plnenia a 

odovzdať mu ho na základe protokolu o odovzdaní predmetu Zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje ním 

objednaný predmet Zmluvy v množstve, druhu a cene podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy prevziať  a 

zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.  

2.2 Súčasťou komplexnej dodávky predmetu tejto Zmluvy bude aj doprava a montáž do miesta 

dodania.  

Článok III. 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1 Kúpna cena predmetu Zmluvy špecifikovaná v Prílohe č. 1  tejto Zmluvy, je stanovená na základe 

výsledku verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

3.2 Cena za dodávku predmetu Zmluvy  je 13 440,56 EUR bez DPH,  

slovom: trinásťtisícštyristoštyridsať a päťdesiatšesť centov. 

Som platcom DPH:  

DPH v EUR 2 688,11  slovom: dvetisícšesťstoosemdesiatosem a jedenásť centov, 

Cena  za dodávku predmetu Zmluvy predstavuje  16 128,67 EUR s DPH, 

slovom: šesťnásťtisícjednostodvadsaťosem eur a šesťdesiatsedem centov. 

3.3 V  kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho vrátane nákladov spojených s dodaním 

predmetu Zmluvy do miesta dodania. 

3.4 Kúpnu cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k  Zmluve, odsúhlaseného oboma 

Zmluvnými stranami, a to len v prípade legislatívnych zmien v oblasti daňových, colných, 



 

 

prípadne iných právnych predpisov, ovplyvňujúcich tvorbu ceny na základe zvýšenia, resp. 

zníženia ekonomicky oprávnených nákladov a ich náležitého dokladovania a preukázania.  

3.5 Kúpnu cenu za dodaný predmet Zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe 

riadne vystavenej faktúry, a  to do 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Predávajúci je 

oprávnený vystaviť faktúru za celý predmet tejto Zmluvy len po riadnom protokolárnom 

odovzdaní predmetu tejto Zmluvy. Predávajúci nie je oprávnený nárokovať si na zaplatenie 

žiadnych preddavkov ani iných záloh pred riadnym odovzdaním predmetu tejto Zmluvy. 

3.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že doručená faktúra nebude 

obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru 

predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota 

splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení kupujúcemu. Za zaplatenie sa považuje pripísanie 

peňažných prostriedkov bezhotovostným platobným stykom na účet Kupujúceho. 

3.7 Súčasťou faktúry musí byť dodací list, potvrdený čitateľným podpisom zodpovednej osoby 

Kupujúceho a otlačkom pečiatky Kupujúceho. 

Článok IV. 

MIESTO PLNENIA A DODACIE PODMIENKY 

4.1 Miestom plnenia predmetu Zmluvy je: Turistické zariadenie Ubytovanie u Forgáča – obec 

Jelenec. 

4.2 Termín plnenia predmetu Zmluvy na dodávku požadovaného tovaru špecifikovaného v prílohe č. 

1 tejto Zmluvy je: do 2 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

4.3 Predávajúci je povinný v prípade omeškania s dodaním predmetu Zmluvy z dôvodov 

mimoriadnych udalostí požiadať kupujúceho o predĺženie termínu dodania predmetu Zmluvy s 

uvedením dôvodov, ktoré bránili predávajúcemu dodať predmet Zmluvy riadne a včas. V takomto 

prípade Kupujúci schváli predávajúcemu dodatočnú primeranú lehotu na dodanie predmetu 

Zmluvy, ak to povaha veci a okolností skutočne vyžadujú, ina 

4.4 k je oprávnený trvať na dodaní predmetu Zmluvy v pôvodne dohodnutej lehote. Ak nebude 

predmet Zmluvy zo strany predávajúceho dodaný v lehote dohodnutej v tejto Zmluve, resp. ani v 

dodatočnej lehote schválenej kupujúcim, prípadne v riadne dohodnutej lehote, ak kupujúci 

neschváli predávajúcemu dodatočnú lehotu na dodanie predmetu Zmluvy a možno od 

predávajúceho spravodlivo požadovať, aby dodal predmet Zmluvy v riadne dohodnutom termíne, 

je kupujúci oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a žiadať si od predávajúceho zaplatiť náhradu 

škody, ktorá mu tým vznikla.  

Článok V. 

VLASTNÍCKE PRÁVA K PREDMETU ZMLUVY A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

5.1 Vlastnícke právo k celému predmetu Zmluvy nadobudne Kupujúci zaplatením dohodnutej kúpnej 

ceny podľa faktúry vystavenej Predávajúcim na celý predmet Zmluvy. 

 

5.2 Nebezpečenstvo škody na predmete Zmluvy prechádza na Kupujúceho v čase prevzatia predmetu 

Zmluvy na základe riadneho protokolu o odovzdaní. 

 



 

 

Článok VI. 

REKLAMÁCIA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU  

6.1 Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu predmet Zmluvy v množstve a akosti podľa 

podmienok tejto Zmluvy a výsledkov verejného obstarávania. V prípade, že sa tak nestane, má 

predmet Zmluvy vady. Vady dodávky je Kupujúci povinný písomne reklamovať u Predávajúceho 

bez zbytočného odkladu po ich zistení. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie je nutné 

uplatniť reklamáciu písomne poštovou prepravou, faxom, resp. mailom najneskôr do 3 

pracovných dní odo dňa zistenia vady predmetu Zmluvy. 

6.2 Pri preberaní predmetu Zmluvy je Kupujúci povinný prezrieť tovar čo do množstva a kvality v 

súlade s dodacími podmienkami. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z 

dôvodu nedodržania ceny, akosti, štruktúry tovaru. 

6.3 Nebezpečenstvo škôd na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia predmetu 

Zmluvy. V prípade, ak Predávajúci považuje reklamáciu Kupujúceho uplatnenú v riadnom 

termíne za neoprávnenú, prizve Kupujúci nezávislý kontrolný orgán kvality predmetu Zmluvy, 

ktorý spracuje posudok na posúdenie jeho vád. Náklady spojené so spracovaním posudku hradí 

strana, ktorá spor prehrala. Forma a spôsob úhrady škody je vecou dohody oboch zmluvných 

strán.  

6.4 V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na odstránenie vady predmetu Zmluvy 

Predávajúcim, a to v lehote do 7 pracovných dní odo dňa, kedy bolo Predávajúcemu 

preukázateľne oznámené, že ním dodaný predmet Zmluvy má vady a to v čo najkratšom 

technicky možnom čase, najneskôr však do 14 pracovných dní, resp. na nové bezvadné plnenie 

alebo vrátenie kúpnej ceny, ak ide o vady, ktoré dodaný predmet Zmluvy robia neupotrebiteľným.  

6.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady počas záručnej doby má Kupujúci právo požadovať 

a Predávajúci  povinnosť odstrániť bezplatne vady tovaru, za ktoré zodpovedá Predávajúci. 

6.6 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené Kupujúcim neodbornou manipuláciou s predmetom 

Zmluvy. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na vady na celý predmet Zmluvy s dobou 

minimálne 24 mesiacov, pokiaľ nebude v individuálnych prípadoch dohodnuté s Kupujúcim inak.  

6.7 V prípade vzniku zistenia vady tovaru alebo jeho časti, ktorá robí predmet Zmluvy 

neupotrebiteľným alebo funkčne len čiastočne upotrebiteľným, plynutie záručnej doby sa preruší 

až do jej úplného odstránenia, ktoré bude písomne potvrdené Kupujúcim. V prípade, ak bude 

tovar v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu 

neschopnosti Predávajúceho odstrániť vadu alebo vymeniť tovar, Kupujúci bude mať právo 

penalizovať Predávajúceho pokutou vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň 

nefunkčnosti tovaru počnúc 30 dňom mimo prevádzku.  

Článok VII. 

ÚROKY Z OMEŠKANIA A ZMLUVNÉ POKUTY 

7.1 V prípade nedodržania termínu dodania celého predmetu Zmluvy do miesta plnenia a riadneho 

odovzdania, má Kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Predávajúcemu vo výške 

0,01%  zo zmluvnej ceny predmetu Zmluvy za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok 

Kupujúceho na náhradu škody v plnej výške.  

7.2 V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením zmluvne dohodnutej kúpnej ceny, má 

Predávajúci právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369 

Obchodného zákonníka v platnom znení. 



 

 

Článok VIII. 

ZMLUVNÉ POKUTY A PORUŠENIE ZMLUVY 

8.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany 

Predávajúceho pri uplatnení zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej ceny predmetu 

Zmluvy. 

8.2 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany Predávajúceho sa považuje skutočnosť, ak Predávajúci: 

a) požadovaný predmet Zmluvy alebo jeho vyčíslenú časť čo do množstva dodal v  rozpore 

s podmienkami dojednanými v tejto zmluve čo  do množstva a kvality a nevykonal 

nápravu dodávky vôbec, 

b) neodstránil vadu na výrobku alebo nevymenil vadný výrobok, po opakovanej písomnej 

reklamácii Kupujúceho v primeranej dodatočnej  lehote podľa ustanovenia Obch. zákona, 

c) bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho previedol všetky alebo niektoré práva alebo 

záväzky  vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby. 

Článok IX. 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA VYPLÝVAJÚCE Z POVAHY ZDROJA FINANCOVANIA 

Z FONDOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA 

9.1 Predávajúci a  Kupujúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou 

predmetu Zmluvy  a poskytnúť súčinnosť  pri výkone kontroly/auditu orgánu/ov 

oprávnenému/ných vykonávať kontrolu a  to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej 

Dohody o poskytnutí investičnej pomoci v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre 

sociálne podniky - nenávratná zložka)/ Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

(ďalej len „NFP“), medzi Kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku 

s  príslušným riadiacim orgánom SR („RO“), za účelom financovania predmetného tovaru a to zo 

strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR 

a EÚ, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 502/2001 Z. z. o 

finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh 

vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne 

a včas všetku potrebnú súčinnosť. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri 

výkone kontroly neprináleží Predávajúcemu žiadna odplata, náhrada ani iné plnenie. 

9.2 Predávajúci je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia predmetu Zmluvy na 

základe požiadavky Kupujúceho alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, 

dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných 

podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu Zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia 

problémov spojených s preukazovaním realizácie dodávky predmetu Zmluvy je oprávnený 

požadovať tieto podklady aj Kupujúci. 

9.3 Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany 

Predávajúceho sa bude považovať za závažné porušenie tejto Zmluvy. V prípade vzniku škody v 

dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných podkladov zo 

strany Predávajúceho, je povinný Predávajúci túto škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť 

strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2014-2020. 

Článok X. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 



 

 

10.1 Zmeny a  doplnenia  tejto  Zmluvy  je možné  vykonať  len  písomnými  očíslovanými  dodatkami 

k Zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami. Zmenu tejto Zmluvy je možné urobiť iba 

v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

10.2 Vzájomné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi 

predpismi platnými v Slovenskej republike.  

10.3 Zmluva je vyhotovená v  štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom Predávajúci obdrží 

dva rovnopisy a Kupujúci obdrží dva rovnopisy. 

10.4 Táto Zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom 

jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

10.5 Predávajúci  súhlasí so zverejnením uzavretej Zmluvy a relevantných informácii v zmysle zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii, nakoľko je Kupujúci verejný obstarávateľ a je povinný 

zverejňovať informácie, ktorých predmet je financovaný z verejných financií. Tento súhlas  

udeľuje v Zmluve bez akýchkoľvek výhrad a časových obmedzení. 

Miesto a dátum podpisu: ............................................   Miesto a dátum podpisu: ......................................  

Kupujúci: Predávajúci: 

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

 Július Molnár, konateľ  Podpis predávajúceho 

Prílohy: 

1. Návrh na plnenie súťažných kritérií 
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