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KÚPNA ZMLUVA č. .......doplní úspešný uchádzač 
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov 
 
 
uzatvorená medzi: 
 

 
Kupujúci: Obec Sačurov 
 

Sídlo: Obecný úrad Sačurov, Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov 
Zastúpený: Peter Barát, starosta obce Sačurov 

 Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach technických:   doplní sa pri podpise zmluvy 
IČO: 00332810 
DIČ: 2020527377 
IČ DPH: Nie sme plátcami DPH 
Bankové spojenie: doplní sa pri podpise zmluvy  
IBAN:  doplní sa pri podpise zmluvy 
Telefón: 057/4497277, 057/4881250 
Fax: 057/4881250 
E – mail: ousacurov@slovanet.sk 
www.sacurov.sk 

 
 
a 
 
 
Predávajúci:  
 
Obchodné meno:  
Adresa:  
Zastúpený:  
Právna forma:  
Zapísaný v .....................:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO: 
DIČ:  
IČ DPH:  
Tel.:  
e-mail:  

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

Čl. I 
Predmet zmluvy 
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1.1. Predmetom zmluvy je dodanie exteriérového vybavenia  pre projekt Intenzifikácia MŠ 
Sačurov vytvorením dvoch tried, rekonštrukciou a nadstavbou hospodárskeho pavilóna 
vrátane montáže  a dopravy. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
Predmet zmluvy bude financované z projektu  Intenzifikácia MŠ Sačurov vytvorením 
dvoch tried, rekonštrukciou a nadstavbou hospodárskeho pavilóna . 
Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: OPLZ-PO6-SC612-2016-1a/b zo dňa 29.1.2016. 
Operačný program:  Ľudské zdroje, Prioritná os č. 6 Technická vybavenosť v obciach s 
prítomnosťou MRK; Špecifický cieľ 6.1.2. 
ITMS2014+:  312061C388 

 
1.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom v Čl. I. bod 1.1 

zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa Čl. II. tejto 
zmluvy. 
 

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. 
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: 

 

P.Č. OZNAČENIE M. j. 
POČET 

m. j. 

JEDNOTKOVÁ 
CENA /€/ bez 

DPH 

CELKOVÁ 
CENA /€/ bez 

DPH 
1. Pružinová hojdačka AUTO kus 1,00    

2 Pružinová hojdačka KLAUN kus 1,00    

3 Pružinová hojdačka PES kus 1,00    

4 Pružinová hojdačka MOTORKA kus 1,00    

5 Pružinová hojdačka LEV kus 1,00    

6 Kyvadlová hojdačka kus 2,00    

7 Kolotoč s vnútorným sedením kus 1,00    

8 Hasičské auto kus 1,00    

9 Vlak veľký (zostava rušeň s vagónom) kus 1,00    

10 
Zostava lezecká sieť, zvislá rebrina, 
hrazda, závesný rebrík, lano na 
šplhanie 

kus 1,00    

11 
Zostava Drevený domček so strieškou 
a balkónom 

kus 1,00    

12 
Zostava Kombinovaná veľká zostava 
na šmýkanie, hojdanie, šplhanie, 
lezenie a preliezanie.  

kus 1,00    

13. Parková lavička  kus 3,00    

14. 
Odpadkový kôš stojanový s 
vyberateľnou časťou 

kus 2,00    
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Realizácia dopadových plôch okolo 
zariadení:  

xxx xxx xx xxx 

15. 
Odstránenie travín s uložením na 
hromady do 50m pri celkovej ploche 
do 1000 m2 

m2 250,00    

16. 
Odkopávka a prekopávka nezapažená 
v horninách 1-2 do 100 m3 

m3 50,00    

17. 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z 
hornín tr. 1-4 do 100 m3   

m3 50,00    

18. 
Zhutnenie podložia z rastlej horn. 1-4 
pod násypy, z hor. súdržných do 92% 
PS a nesúdrž. 

m2 250,00    

19. 
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku 
s rozprestrením a zhutnením 

m2 250,00    

20. 
Osadenie betón. obrubníka stojatého s 
bočnou oporou z betónu prost. tr. 
C10/12,5 do lôžka 

m 160,00    

21. Obrubník betónový m 160,00    

22. 
Dodávka štrku (materiál na dopadovú 
plochu herných zariadení) 

t 80,00    

  SPOLU bez DPH:        xxxx  

DPH 20%:     

Spolu s DPH  
 

Slovom:  
 

Čl. III 
Čas plnenia a miesto dodania 

 
3.1. Čas plnenia tejto zmluvy je stanovený na dobu  do 25 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy: 
 
3.2. Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný 
a neprekročiteľný  s výnimkou zásahov spôsobených vis maior. 

 
3. 3 Predávajúci dodá predmet kúpy do Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, 
Obec Sačurov, s. č. 577, p. č. 28/8, 28/2, 28/4.  
 

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 na základe 

faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude dodací list.  
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4.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. VII. 
 
4.5. Faktúra je splatná do 60 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 60 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 podľa bodu 3.1 čl. 

III. je predávajúci povinný zaplatiť  kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % kúpnej ceny 
Predmetu  kúpy určenej v článku II. a to v lehote 60 dní odo dňa uplynutia lehoty na dodanie 
predmetu kúpy podľa bodu 3.1 čl. III. Následne má Kupujúci právo odstúpiť od tejto Zmluvy 

 
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. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa Čl. I tejto zmluvy je podpísanie a prevzatie predmetu 

kúpy kupujúcim. 
 
7.2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu 

kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy. 
 

Čl. VIII 
Zodpovednosť za vady 

  
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. 
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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 ......................... (uvedie uchádzač podľa svojej ponuky, minimálne  2 roky 
odo dňa prevzatia predmetu plnenia). 
 

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/overovania súvisiaceho s dodávanými 
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami 
v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 
10.2.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú: 
10.2.1.1  Ministerstvo vnútra SR a ním poverené osoby,  
10.2.1.2  Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
10.2.1.3  Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 
10.2.1.4  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
10.2.1.5  Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
10.2.1.6  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 10.2.1.1  až 10.2.1.4 v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a 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. 
10.7  Táto zmluva nadobúda účinnosť zverejnením na webovom sídle objednávateľa, podľa 

platných právnych predpisov. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, 
ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom 
nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania 
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, kupujúci si vyhradzuje právo odstúpiť 
od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného 
obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné 
verejné obstarávanie.  
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Kupujúci     Predávajúci  
 
 

V .............................dňa .........................   V Sačurove, dňa .................. 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------                                                –––––--------------------------------- 
                                                                                        

                                 Peter Barát 
                          starosta 
   
  
   
Prílohy: č. 1  Špecifikácia predmetu zmluvy s technickými parametrami  
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Príloha: č. 1  Špecifikácia predmetu zmluvy s technickými parametrami  
 

P.Č. Názov tovaru 

 Obchodné meno 
ponúkaného 

tovaru 

Typové 
označenie 

ponúkaného 
tovaru  

Vyjadrenie 
predkladateľa 

ponuky k 
spôsobu 

naplnenia 
jednotlivých 
parametrov 

1. Pružinová hojdačka AUTO       

2 Pružinová hojdačka KLAUN       

3 Pružinová hojdačka PES       

4 
Pružinová hojdačka 
MOTORKA 

      

5 Pružinová hojdačka LEV       

6 Kyvadlová hojdačka       

7 Kolotoč s vnútorným sedením       
8 Hasičské auto       

9 
Vlak veľký (zostava rušeň s 
vagónom)       

10 
Zostava lezecká sieť, zvislá 
rebrina, hrazda, závesný rebrík, 
lano na šplhanie       

11 
Zostava Drevený domček so 
strieškou a balkónom       

12 
Zostava Kombinovaná veľká 
zostava na šmýkanie, hojdanie, 
šplhanie, lezenie a preliezanie.        

13. Parková lavička        

14. 
Odpadkový kôš stojanový s 
vyberateľnou časťou       

15. 
Realizácia dopadových plôch 
okolo zariadení 

xxx xxx 
  

 

Kupujúci     Predávajúci  
 

V .............................dňa .........................   V Sačurove, dňa .................. 
 
 
 
 
----------------------------------                                                –––––--------------------------------- 
                                                                                        

                                 Peter Barát 
                          starosta 


