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KÚPNA ZMLUVA č. 1/2/22 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov, Obchodný zákonník,  

na dodanie tovaru 
       

 

 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

      

Názov:   Obec Trenčianske Mitice 

Sídlo:    Trenčianske Mitice164, 913 22Trenčianske Mitice 

IČO:    00312096 

DIČ:    2021080061 

Štatutárny orgán: Bc. Jana Šebáňová – starostka obce Trenčianske Mitice 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  

IBAN:   SK92 5600 0000 0006 0327 8001   

(ďalej len „kupujúci“) 

 

 

a 

 

Názov:  ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. 

Sídlo:  Štvrť SNP 155/72, 914 51  Trenčianske Teplice 

IČO:  36851264 

DIČ:  2022471352 

IČ DPH:  SK2022471352 

Registrácia:  v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vožka č.: 18413/R 

Štatutárny orgán:  Bc. Tatiana Hrádelová - konateľka 

Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN:  SK27 7500 0000 0040 0561 2717 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

1. Predávajúci sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať 

tovar uvedený v bode 3 tohto Článku riadne a včas a dodaný tovar odovzdať v čase 

a mieste uvedenom v Článku II tejto zmluvy.  

2. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, 

zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vo výške a spôsobom uvedeným v Článku III 

tejto zmluvy a poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú na riadne a včasné 

dodanie tovaru. 

3. Tovarom sa pre účely tejto zmluvy rozumie dodanie 1 ks drviča drevnej 

hmotyv súlade s predloženou víťaznou cenovou ponukou v rámci vykonaného 

verejného obstarávania s názvom „Nákup drviča drevnej hmoty“. 
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Článok II 

Čas a miesto plnenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci dodá predmetný tovar na základe 

doručenej záväznej objednávky zo strany kupujúceho, v ktorej bude určené množstvo 

a termín dodania tovaru. Predmet zmluvy môže byť dodaný postupne, avšak vždy na 

základe príslušnej objednávky. 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy uvedený v Článku l. tejto zmluvy 

v lehote do 90 kalendárnych dní odo dňa doručenia záväznej objednávky 

predávajúcemu. 

3. Miesto plnenia: Obec Trenčianske Mitice, Trenčianske Mitice 164, 913 22 Trenčianske 

Mitice   

4. Predávajúci je povinný odovzdať tovar prostredníctvom svojho konateľa alebo 

zástupcu pre odborné záležitosti, príp. iného povereného zamestnanca.  

5. Kupujúci prevzatie a prehliadku tovaru potvrdí predávajúcemu podpísaním dodacieho 

listu.  

6. Odovzdaním tovaru nadobúda kupujúci k nemu vlastnícke právo a prechádza na neho 

nebezpečenstvo škody na tovare. 

7. Trvanie zmluvy: do 31.12.2022 

 

 

 

Článok III 

Cena  a  platobné podmienky 

1. Celková kúpna cena bola stanovená v súlade s ponukou predávajúceho vo výške 

17710,00 Eur bez DPH, t.j. 21252,00 Eur s DPH (slovom 

dvadsaťjedentisícdvestopäťdesiatdva eur).Cenu sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu 

uhradiť na základe faktúry, resp. čiastkových faktúr pri čiastkovom plnení,vystavenej, 

resp. vystavených, predávajúcim do 60 dní po vystavení faktúry na bankový účet 

predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Podkladom k vystaveniu faktúry bude 

príslušná objednávka a príslušný dodací list. 

2. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť kupujúcemu faktúru za dodaný tovar najskôr v deň 

prevzatia tovaru a kupujúci sa zaväzuje vystavenú  faktúru prevziať. 

3. Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava 

Slovenskej republiky. 

 

Názov tovaru 
Počet 

ks 

Cena za 1 ks 

bez DPH v Eur 

Cena spolu bez 

DPH v Eur 

Cena spolu 

s DPH  v Eur 

Drvič drevnej hmoty 1 17710,00 17710,00 21252,00 

 

 

 

 

Článok IV 

Zodpovednosť za vady tovaru 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má v čase jeho odovzdania kupujúcemu 

dohodnuté vlastnosti podľa tejto zmluvy a spĺňa všetky požadované technické 

parametre. 

2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho prevzatia 

kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. 

Predávajúci zodpovedá aj za vady tovaru vzniknuté po odovzdaní tovaru, ak boli 

spôsobené porušením jeho povinností. 

3. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru. Záručná doba je dohodnutá na obdobie 

24 mesiacov. 
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4. Vady predmetu plnenia, ktoré má tovar v čase prevzatia, musí kupujúci reklamovať 

písomne u predávajúceho v lehote do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia. Pri 

predávanom tovare, na ktorý predávajúci poskytuje záruku, je kupujúci povinný vady 

akosti reklamovať do 7 pracovných dní od ich zistenia, najneskôr do konca záručnej 

lehoty. Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje: číslo Kúpnej zmluvy, 

druh dodaného tovaru, dátum dodania tovaru, opis vady tovaru a ako sa prejavuje. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že na úpravu nárokov z vád tovaru sa vzťahujú 

ustanovenia § 436 až § 441 Obchodného zákonníka. 

6. Kupujúci má pri vyskytnutí sa vady tovaru právo voľby z nasledovných nárokov: 

odstránenie vád opravou tovaru, ak je tento opraviteľný, dodanie náhradného tovaru, 

ak tovar nie je opraviteľný.   

 

 

 

Článok V 

Zmluvné pokuty 

1. Predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie s dodaním predmetu 

kúpy alebo jej časti vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania a 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania v prípade 

odstránenia vád v dohodnutom termíne.  

2. Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo 

výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.  

 

 

 

 

Článok VI 

Ostatné dojednania 

1. Predávajúci sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 

dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 

kontroly/auditu/overovania a poskytnúť' im všetku potrebnú súčinnosť.  

2. Kupujúci má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od plnenia zmluvy čiastočne, 

prípadne v plnom rozsahu v prípade, že nedôjde k uzavretiu platnej a účinnej Zmluvy 

o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu medzi Environmentálnym fondom 

a obcou Trenčianske Mitice na základe žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie, 

prípadne, že nedôjde k uzavretiu platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí dotácie, alebo 

NFP z iných fondov medzi príslušným poskytovateľom a obcou Trenčianske Mitice na 

základe žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie, resp. NFP. 

 

 

 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmena tejto zmluvy je možná len na základe písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

2. Táto zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, 1 vyhotovenie pre predávajúceho a 2 

vyhotovenia pre kupujúceho. 

3. Právne vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 

v Slovenskej republike. 

4. Obe strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu 

s jej obsahom pripájajú svoje podpisy. 
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5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

6. Táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trenčianskych Miticiach, dňa 10.02.2022 V Trenčianskych Tepliciach, dňa 10.02.2022 

 

 

 

 

 

Kupujúci:                             Predávajúci 

 

 

 

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

Bc. Jana Šebáňová    Bc. Tatiana Hrádelová 

    starostka Obce Trenčianske Mitice    konateľ spoločnosti   

        ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Cenová ponuka so špecifikáciou a parametrami ponúkaného tovaru 

  


