
   

KÚPNA  ZMLUVA č. 4/2017 
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

I. ZMLUVNÉ  STRANY 

 

1.1 Predávajúci:  
      Ing. Cyril Lukačovič - FIRBACH, 

      Vlčkovce 232, 

      v zastúpení Ing. Cyrilom Lukačovičom  

IČO:    33209456,  

DIČ:    1020332830, 

IČ DPH:    SK1020332830, 

bankové spojenie:  

č. účtu:       

BIC:              SUBASKBX, 

č. tel.:     +421 905 386730,  

e-mail:      sloboda@isupe.sk, 

 zápis v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, č. živnostenského registra 207-1552 

 

1.2 Kupujúci: 

      Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,   
 Hlavná 17, Trnava, 

v zastúpení riaditeľom Ing. Martinom Turčanom, 

IČO:   00598135, 

DIČ:  2021190963, 

IČ DPH:  SK 2021190963, 

bankové spojenie:  

č. účtu:  

BIC: SUBASKBX 

tel. č.: 033/3236434,  

fax č.: 033/5936241,  

e-mail: katarina.kapustova@skasz.trnava.sk 

 

 

II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať zariadenie na solárny ohrev vody v súlade s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve a v súlade s výzvou na predloženie ponuky zo dňa 

13.10.2017.  

2.2 Súčasťou dodania je doprava na miesto určenia, montáž, sprevádzkovanie, projekt 

skutočného  vyhotovenia v dvoch vyhotoveniach a protokolárne zaučenie obsluhy. Rozsah 

tovaru a požadovaných služieb je uvedený v prílohe .  

2.3 Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy dodaný v súlade s touto zmluvou prevziať 

a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.4 Predávajúci potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy  a že sú 

mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zmluvnému plneniu a že 

disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú pre plnenie nevyhnutné. 

Predávajúci garantuje všetky technické, funkčné, prevádzkové a akostné parametre 

dodávaných zariadení. 
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III. 

ČAS  DODANIA  A  MIESTO  DODANIA 

 

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy 

v lehote do 30.11.2017.  

3.2 Nedodržanie termínu uvedeného v bode 3.1 z viny predávajúceho sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvy. 

3.3 Miestom určenia je Športový areál Modranka, I. Krasku 33, Trnava - Modranka .  

 

 

IV.   

KÚPNA  CENA   A  PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 

4.1 Zmluvná cena, ktorá vzišla z vyhodnotenia ponúk predložených na výzvu na predloženie 

cenovej ponuky zo dňa 13.10.2017 a je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v maximálnej 

hodnote 10 986,- eur vrátane DPH, slovom desaťtisíc deväťsto osemdesiatšesť eur  v 

členení: 

 

      Cena bez DPH   9 155,00 EUR   

      DPH 20 %    1 813,00 EUR 

 Cena celkom s DPH            10 986,00 EUR 

 

4.2 Podrobná špecifikácia kúpnej ceny tvorí prílohu č. 1 zmluvy – Solárny ohrev vody - 

zoznam položiek. 

4.3 Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená vrátane dopravy na miesto, montáže, 

sprevádzkovania, dodania PD skutočného vyhotovenia  a zaučenia obsluhy. 

4.4 Kúpna cena bude uhradená na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní 

a uvedení zariadenia do prevádzky a po predložení dokladov  podľa bodu 6.2 čl. VI tejto 

zmluvy. 

4.5 Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu podmienená predložením 

dokladov podľa bodu 6.2 tejto zmluvy. 

4.6 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne platných 

právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového 

dokladu, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takomto prípade 

sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začína plynúť dňom 

doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. 

 

 

V.  

PODMIENKY  DODANIA 

 

5.1 Predávajúci je povinný pri dodaní tovaru a súvisiacich služieb dodržiavať všetky platné 

právne predpisy a súvisiace normy STN a zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia 

všetkých osôb pohybujúcich sa v priestore montáže zariadenia. V  ochrannej zóne 

pracoviska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo 

k ohrozeniu osôb v okolí montáže zariadení.  

 V prípade pracovného úrazu, úrazu tretej osoby alebo mimoriadnej udalosti predávajúci 

plne preberá zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce. 
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5.2 Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi dodávateľa alebo jeho 

poddodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne 

zaškolení na špecializované práce. 

5.3 Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne telefonicky a následne písomne informovať 

kupujúceho o všetkých zmenách dodávok tovaru a súvisiacich služieb, ktoré by mali 

vplyv na zmenu zmluvnej ceny alebo termín dodania predmetu zmluvy.  

 

 

 

VI.  

ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU 

 

6.1 Povinnosť dodať predmet zmluvy riadne a v dohodnutom čase splní predávajúci 

písomným odovzdaním zariadenia kupujúcemu .  

6.2 Predávajúci sa zaväzuje pri dodaní predmetu zmluvy kupujúcemu odovzdať: 

a) 2 x PD skutočného vyhodnotenia,  

  b) protokol o zaškolení obsluhy, 

  c) protokol o dodaní a prevzatí predmetu zmluvy. 

      V prípade nepredloženia uvedených dokladov má tovar vady. 

6.3 Ak je pri odovzdávaní a preberaní tovaru preukázateľne zistené, že tovar má vady,  

kupujúci tovar neprevezme a spíše s predávajúcim zápis o zistených vadách, spôsobe 

a termíne ich odstránenia. Predávajúci je povinný tovar odovzdať bezodkladne po ich 

odstránení. 

 

 

VII. 

ZODPOVEDNOSŤ  ZA VADY, ZÁRUKA   ZA  KVALITU 

 

7.1 Predávajúci poskytne záruku na dodaný tovar 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť 

dňom odovzdania a prevzatia tovaru kupujúcim.  Záručná doba neplynie v čase, keď 

kupujúci nemohol tovar užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci. 

7.2 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 

telefonicky, prípadne faxom a následne písomnou formou. 

7.3 Predávajúci sa  zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď po prijatí reklamácie 

podľa bodu 7.2 a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné 

strany písomne. 

7.4 Ak predávajúci vady a nedorobky neodstráni v písomne dohodnutom čase, je kupujúci 

oprávnený dať ich odstrániť na náklady predávajúceho sám. 

 

 

 

VIII. 

 ZMLUVNÉ  POKUTY 

 

8.1 V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania dohodnutý v čl. III. tejto zmluvy, 

uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy 

za každý deň omeškania. 

8.2 V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry uhradí kupujúci predávajúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 
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IX.  

OSTATNÉ  USTANOVENIA 

 

9.1 Predávajúci vyhlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb. 

9.2 Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím   

tovaru podľa čl. VI. tejto zmluvy. 

9.3 V prípade podstatného porušenia zmluvy má ktorákoľvek zo strán právo od zmluvy 

odstúpiť. 

9.4 Kupujúci je povinný na  vady zrejmé už pri prevzatí tovaru upozorniť predávajúceho na 

mieste a v rozsahu vadného plnenia je oprávnený prevzatie odmietnuť, o čom spíšu 

zmluvné strany zápis. 

 

 

X. 

 ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

10.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.  

10.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle 

objednávateľa.  

10.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov 

dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. 

10.4 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného 

zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy. 

10.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: 

Príloha č. 1: Solárny ohrev vody - zoznam položiek 

10.6 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zo zmluvných 

strán. 

10.7 Zmluva bola zverejnená dňa 6.11.2017.......................... 

 

 

 

 

 

 

V  .............., dňa ....................                        V Trnave, dňa ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

               predávajúci                                                                    kupujúci 

 

 


