
 

KÚPNA ZMLUVA č . 01/2022 
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
uzatvorená medzi: 
Kupujúci: 

Obchodné meno            Obec Klokočov                                 

Sídlo:                                 Klokočov č. 54  

Zastúpený:                       Ing. Monika Hudáčková,   starostka obce  

IČO:                                   00 325 309  

DIČ:                                   2020738907  

Bankové spojenie:          Prima banka, a.s., pobočka Michalovce  

IBAN:                                 SK86 5600 0000 0042 0976 1001  

Telefón, e-mail:               +421 918 414 737, obec@klokocovmi.sk  

Osoba oprávnená konať vo veciach technických (stavebný dozor) : Ing. Jaroslav 

Štefánik   
 
 
 

 

            a 

Predávajúci: 
Obchodné meno:           GACON s.r.o. 
Adresa:                             Dlhé Hony 1166/66, 911 01 Trenčín 
Zastúpený:     Ing. Jozef Gajdoš - konateľ 
Zapísaný v   OR okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo 36878/R 
Bankové spojenie: Prima banka,  
IBAN:   SK37 5600 0000 0073 3258 9001 
IČO:                                   51 875 136 
DIČ:                                   2120825905 
IČ DPH:                              SK2120825905 
Tel.:   +421 907 571 165 
e-mail:   jozef.gajdos@gacon.sk 

 
Preambula 

 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z.        
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 

obstarávania - zadávanie zákazky s názvom: „Nákup sanitárnych kontajnerov“ pre projekt s názvom: 
„Podpora regionálneho rozvoja a rozvoj cestovného ruchu v obci Klokočov zlepšením sociálneho 
vybavenia na Zemplínskej šírave v rekreačnom stredisku Klokočov“,  podľa §117 zákona č. 343/2015     
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
1.1. Touto Zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu hnuteľné veci (ďalej len „Tovar“)  - dva 

ks sanitárnych kontajnerov definovaných v neoddeliteľnej Prílohe č. 1 tejto Zmluvy  - Technická 
špecifikácia ponúkaného tovaru  a previesť na neho vlastnícke právo k Tovaru. Kupujúci sa 
zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu za podmienok uvedených v tejto 
Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou záväzku Predávajúceho dodať Tovar Kupujúcemu 
je aj doprava do miesta umiestnenia Tovaru. Vykládku a montáž tovaru zabezpečí objednávateľ 



na svoje náklady. Východiskovým podkladom na uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Predávajúceho 
zo dňa 20.01.2022 predložená v procese Verejného obstarávania. 
 

1.2. Predmet zákazky bude dodaný objednávateľovi spolu s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie 
a na užívanie tovaru. Doklady musia byť dodané v slovenskom jazyku.  

1.3. Tovar musí pri prevzatí spĺňať všetky požadované technické parametre uvedené v bode 1.1. 
V opačnom prípade, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, požadovať vrátenie všetkých 
uhradených platieb a odstránenie Tovaru na náklady Predávajúceho. 

1.4. Tovar sa považuje za dodaný Kupujúcemu keď budú splnené nasledovné podmienky: 
a. Tovar sa bude nachádzať v Mieste dodania,  
b. Kupujúci potvrdí dodanie tovaru podpisom na písomnom protokole o odovzdaní Tovaru. 

1.5. Predávajúci je povinný dodať Tovar v súlade: 
a. s technickými normami vzťahujúcimi sa na inštaláciu Tovaru, 
b. s príslušnými povoleniami na inštaláciu Tovaru ak sú vydané,  
c. s požiadavkou na celkovú funkčnosť Tovaru ako nainštalovaného celku a na spôsobilosť 

Tovaru ako nainštalovaného celku na jeho riadne užívanie (prevádzkovanie)   
d. s technologickými postupmi predpísanými výrobcom/-ami materiálu/-lov použitého/-tých 

pri inštalácii Tovaru. 
1.6  Kupujúci je povinný: 

a.  zabezpečiť vyhotovenie stavebného základu podľa podkladov predávajúceho, alebo podľa 
projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou je návrh základov 

b.  zabezpečiť všetky potrebné úradné povolenia, alebo vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré 
sú potrebné pre osadenie tovaru na miesto dodania, 

c.  zabezpečiť vyloženie tovaru na miesto dodania. 
d. zabezpečiť pripojenie tovaru na inžinierske siete 

 
 

Čl. II 
Kúpna cena 

2.1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách         
v znení neskorších predpisov ako cena maximálna s možnosťou jej zmeny podľa Čl. II. bodu 2.5 
zmluvy. 

2.2. Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov. 
2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa Čl. I. bod 1.1 zmluvy: 

 
                        

                   

 
 
 
 
2.4. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe – Technická špecifikácia ponúkaného 

tovaru ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
2.5. Zmena ceny podľa Čl. II bod 2.1 zmluvy je prípustná: 

- pri zmene výšky zákonnej sadzby DPH. 
 
 

Čl. III 
Čas plnenia a miesto dodania 

 
3.1. Lehota dodania tovaru je do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy. 

Cena celkom bez DPH            32 700,00 EUR 

DPH               6 540,00 EUR 

Cena celkom s DPH             39 240,00 EUR 



3.2. Predávajúci oznámi presný dátum dodania tovaru kupujúcemu najneskôr 5 pracovných dní 
vopred. 

3.3. Predávajúci sa zaväzuje: 
a. na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať dopravu tovaru jeho skladovanie a presun 

na miesto dodania tovaru  
b. na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných skúšok 

inštalovaného Tovaru a vydanie protokolov o týchto skúškach ak je to potrebné podľa 
práva Slovenskej republiky a Európskej únie,  

c. na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečiť vydanie všetkých potrebných 
protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých materiálov ak je to 
potrebné podľa práva Slovenskej republiky a Európskej únie,  

d. dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 
e. udržovať čistotu v priestoroch Kupujúceho a na prístupovej komunikácii/komunikáciách, 
f. dodržiavať všetky ďalšie podmienky uvedené v príslušných povoleniach na dodanie 

Tovaru ak sú vydané. 
 

3.4. Čas plnenia tejto zmluvy je  najneskôr  do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
 
3.5. Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný                                    

a neprekročiteľný s výnimkou: 
- zásahov spôsobených vis maior. 

3.6. Predávajúci dodá predmet kúpy na na Zemplínsku Šíravu parcely číslo  428 a 429. 
 

Čl. IV 
Platobné a fakturačné podmienky 

4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe riadneho 
plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy. 

4.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku. 
4.3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy alebo jej 

časti na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude dodací list. 
4.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. VII. 
4.5. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 
4.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti 

daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu 
doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť nová 15 dňová lehota 
splatnosti. 

 
Čl. V 

Zabezpečenie záväzkov 
5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. IV vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť 

úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 
5.2. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy uhradí dodávateľ 

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý začatý deň omeškania              
z kúpnej ceny. 

 
Čl. VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
6.1. Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne                    

v bezchybnom stave. 
6.2. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom termíne            

v mieste dodania podľa Čl. III bodu 3 tejto zmluvy. 
 



 
Čl. VII 

Prevod práv 
7.1. Vlastníkom Tovaru sa Kupujúci stane okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet 

predávajúceho podľa článku 2.3, 
7.2. Nebezpečenstvo škody na Tovare znáša Predávajúci do okamihu podpísania odovzdávacieho 

protokolu Kupujúcim. 
 

Čl. VIII 
Zodpovednosť za vady, servis 

8.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa Čl. 1 tejto zmluvy má v čase prevzatia 
zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť 
jeho využitia. 

8.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, ak 
boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným 
výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci. 

8.3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody, 
ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

8.4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe. 
8.5. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať 

náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu vyhotoveného                             
a podpísaného zmluvnými stranami. 

8.6. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu plnenia. 
8.7. Predávajúci sa zaväzuje, že  nástup na odstránenie porúch počas doby záruky (záručný servis) 

bude najviac do 3 dní od nahlásenia poruchy . 
 

Čl. IX 
Zánik zmluvy 

9.1. Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná strana môže 
od zmluvy odstúpiť. 

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých dôsledkom 
je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpenie     
od zmluvy. 

 
Čl. X 

Záverečné ustanovenia 
10.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka                        

a Občianskeho zákonníka. 
10.2. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného 
príspevku za účelom financovania predmetu zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon 
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku             
z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a 
audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku 
a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a 
včas všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,  

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 

osoby,  



c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán 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,  

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ. 

10.3. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť 
podpísané zmluvnými stranami. 

10.4. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom 
rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola 
podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

10.5. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane                               
po 2 rovnopisy. 

10.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
zverejnením na webovom sídle objednávateľa, podľa platných právnych predpisov.  Všetky 
počítania hmotno-právnych lehôt medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ako aj ďalšie právne 
skutočnosti zakladajúce, zrušujúce a meniace vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými 
stranami sa právne odvíjajú od momentu účinnosti tejto Zmluvy. 

 
 
Prílohy: 
 Špecifikácia  ponúkaného tovaru 
  
 

Kupujúci:                                                                               Predávajúci:  
 
 
V Klokočove, dňa 31.01.2022                                                   V.............................. dňa ............. 

 
 
 
 

 

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

         Za kupujúceho                                        Za  predávajúceho 

 

 


