
 

 

KÚPNA ZMLUVA č. 92/06/2020/SC KSK 

 

uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako 

„Obchodný zákonník“) 

(ďalej ako „zmluva“) 

 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Kupujúcim:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:  Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán:   doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ  

osoba oprávnená rokovať 

vo veciach technických:  Bc. Michal Horňák, vedúci oddelenia dopravy 

IČO:     35 555 777 

DIČ:     202 177 2544 

IČ DPH:     SK 2021772544 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

Swift/BIC:    SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 

kontakt:    tel.: 055/78 60 013, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy:  www.scksk.sk  

(ďalej ako „kupujúci“) 

 

 

a 

 

 

Predávajúcim:   CARRERA s.r.o. 

sídlo:     Francisciho 10, 982 01 Tornaľa 

Štatutárny orgán:   Veronika Hacsi, konateľ 

IČO:     46 571 558 

DIČ:     2023460230 

IČ DPH:    SK2023460230 

bankové spojenie:   Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN:     SK51 7500 0000 00 40 2183 0976 

Swift/BIC:    CEKOSKBX 

právna forma:    spoločnosť s ručením obmedzeným 

kontakt:    tel.: 0905 750 729, e-mail: sk.garantbaits@gmail.com 

(ďalej ako „predávajúci“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

 

 

 

http://www.scksk.sk/
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PREAMBULA 

Táto zmluva sa uzatvára na základe vykonaného prieskumu trhu na obstaranie ojazdeného 

úžitkového motorového vozidla (ďalej ako „prieskum“). Kupujúci na obstaranie tovaru, ktorý tvorí 

predmet plnenia podľa tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákaziek 

s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úspešnou ponukou v rámci vykonaného prieskumu trhu 

bola ponuka predávajúceho.  

 

 

Článok I 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho, že v súlade s touto zmluvou a podľa 

cenovej ponuky predávajúceho riadne a včas dodá kupujúcemu ojazdené nákladné vozidlo 

kategórie N1, značky Opel MOVANO bielej farby, typ motora: M9T B870, rok výroby: 2015, 

VIN: W0LMSH4S1GB085728, s evidenčným č. RA960BK (ďalej aj „nákladné vozidlo“ alebo 

„vozidlo“) spolu s jeho príslušenstvom a dokladmi potrebnými na prevzatie, evidenciu a riadne 

užívanie nákladného vozidla - technický preukaz, doklad o technickej a emisnej kontrole, 

Odborný posudok o kontrole originality vozidla (ďalej len „doklady“) príp. ďalšie doklady 

uvedené v tejto kúpnej zmluve resp. v Odovzdávacom a preberacom protokole, ktorý po jeho 

podpise a fyzickom odovzdaní a prevzatí vozidla sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 

a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetnému vozidlu, pričom obe zmluvné strany 

berú na vedomie, že: 

- v Osvedčení o evidencii bude ako vlastník nákladného vozidla zapísaný: Košický 

samosprávny kraj, IČO: 35 541 016 a  

- ako držiteľ osvedčenia: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, IČO: 35 555 777. 

2. Predávajúci prehlasuje, že na vozidlo je uzavreté povinné zmluvné poistenie.  

3. Kupujúci sa touto kúpnou zmluvou zaväzuje predmet zmluvy od predávajúceho prevziať a 

zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v článku II tejto zmluvy.  

4. Záväzok predávajúceho odovzdať predmet zmluvy je splnený dňom protokolárneho 

odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami alebo oprávnenými 

osobami rokovať vo veciach technických oboch zmluvných strán. 

5. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je plne spôsobilý na riadne užívanie a obvyklý účel. 

6. Predávajúci prehlasuje, že vozidlo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, nie je zaťažené právami 

tretích osôb. 

 

 

Článok II 

Cena 

 

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov na základe dohody zmluvných strán. V cene sú zahrnuté všetky náklady 

súvisiace s plnením predmetu zmluvy vrátane k predmetu zmluvy patriacej písomnej 

dokumentácie. 

2. Cena za predmet zmluvy je: 

 

Názov predmetu Cena celkom bez DPH v €   Celková cena spolu v EUR s DPH 

vozidlo Opel 

Movano 
 11.559,50 € 13.871,40 € 
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Článok III 

Všeobecné dodacie podmienky a miesto plnenia 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá nákladné vozidlo spolu s jeho príslušenstvom a dokladmi 

podľa článku I tejto zmluvy riadne, včas a bez akýchkoľvek vád alebo tiarch v kvalite podľa 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve, a že tento v čase dodania bude mať vlastnosti 

stanovené prísl. právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy bude sídlo 

predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy kupujúcemu v lehote 

dojednanej s oprávnenou osobou rokovať vo veciach technických najneskôr však v lehote do 

3 pracovných dní od účinnosti zmluvy. 

3. Predávajúci je povinný bez meškania písomne upovedomiť kupujúceho o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje dodanie predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania 

s dodaním prípadne predĺženia času dodania. 

4. Odovzdanie a prevzatie nákladného vozidla spolu s jeho príslušenstvom a dokladmi podľa 

článku I tejto zmluvy zmluvné strany potvrdia formou písomného Odovzdávacieho 

a preberacieho protokolu. 

5. Predmet zmluvy prevezme kupujúci za priamej účasti osoby poverenej predávajúcim. 

6. Kupujúci si vyhradzuje právo vykonať technickú kontrolu dodaného nákladného vozidla pred 

jeho odovzdaním predávajúcim. 

7. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy v prípade, ak tento nespĺňa 

dohodnuté kvalitatívne požiadavky. O odmietnutí a dôvode odmietnutia predmetu zmluvy 

bude vyhotovený písomný záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami alebo nimi 

poverenými osobami. 

 

 

Článok IV 

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody 

 

1. Kupujúci nadobúda predmet zmluvy ihneď po jeho prevzatí a podpísaní Odovzdávacieho 

a preberacieho protokolu.  

2. Kupujúci je správcom majetku vyššieho územného celku (ďalej ako „správca“). Majetok, ktorý 

kupujúci ako správca nadobúda, je v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 

územných celkov, vlastníctvom vyššieho územného celku. 

3. Predávajúci zodpovedá za všetky škody na predmete zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim 

v mieste dodania. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že odhlásenie nákladného vozidla z evidencie motorových vozidiel 

vykonajú obe zmluvné strany spoločne. 

 

 

Článok V 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1. Kupujúci neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. 

2. Podkladom pre úhradu ceny podľa článku II tejto zmluvy bude faktúra vyhotovená 

predávajúcim. Faktúru za predmet zmluvy sa predávajúci zaväzuje vystaviť v čase úplného 

odovzdania predmetu zmluvy a jeho prevzatia kupujúcim bez vád. Prílohou faktúry bude 

Odovzdávací a preberací protokol písomne potvrdený oboma zmluvnými stranami alebo nimi 

poverenými osobami. 

3. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje: 

- označenie predmetu zmluvy, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 

- číslo zmluvy, číslo faktúry, 
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- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

- fakturovanú sumu. 

4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. 

5. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je 

oprávnený vrátiť ju predávajúcemu do troch pracovných dní na doplnenie a predávajúci je 

povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením 

opravenej faktúry kupujúcemu. 

 

Článok VI 

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky, zánik zmluvy 

 

1. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením ceny je predávajúci oprávnený účtovať 

kupujúcemu úrok z omeškania v súlade s ustanovením § 369a Obchodného zákonníka. 

2. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru je kupujúci oprávnený účtovať 

predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného tovaru za každý začatý 

deň omeškania. 

3. V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti predávajúceho vyplývajúcej mu z tejto 

zmluvy, je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% 

z celkovej ceny uvedenej v článku II tejto zmluvy, za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy. 

4. Popri nárokoch ustanovených v tomto článku má  kupujúci nárok na náhradu škody, ktorá mu 

bola spôsobená porušením resp. zanedbaním povinností druhou zmluvnou stranou, a to aj 

v rozsahu presahujúcou zmluvnú pokutu. 

5. V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, 

ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto 

porušení dozvedela, najneskôr však do desiatich pracovných dní. Odstúpením od zmluvy, 

zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane. 

Zmluvné strany považujú porušenie zmluvy za podstatné v týchto prípadoch: 

- nedodržanie zmluvnej ceny podľa článku II tejto zmluvy, 

- nedodržanie termínu dodania predmetu zmluvy podľa článku III tejto zmluvy. 

6. V prípade, že sa preukáže akékoľvek vyhlásenie predávajúceho v tejto zmluve za nepravdivé, 

kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

7. V prípade porušenia zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, 

platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 

 

Článok VII 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 

1. Predávajúci zodpovedá za kvalitu motora a prevodovky dodaného nákladného vozidla počas 

záručnej doby v trvaní 12 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania 

nákladného vozidla kupujúcemu s príslušnými dokladmi, ktoré sa na vozidlo vzťahuje a jeho 

uvedenia do prevádzky a neplynie v čase, kedy je vozidlo počas reklamácie v oprave. 

2. Kupujúci sa zaväzuje, že reklamáciu vyššie uvedených vád nákladného vozidla uplatní 

bezodkladne po jej zistení v písomnej forme alebo elektronickými prostriedkami. Reklamáciu 

možno v uvedenej lehote uplatniť aj telefonicky, v takomto prípade reklamáciu uplatní 

kupujúci písomne alebo elektronickými prostriedkami najbližší nasledujúci pracovný deň.  

3. Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť riadne a včas podľa tejto zmluvy, najneskôr však 

do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je 

predávajúci povinný kupujúcemu oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej lehote. 

V prípade, ak predávajúci napriek výzve kupujúceho neodstráni vady v dohodnutej lehote, je 

kupujúci oprávnený dať vady odstrániť na náklady predávajúceho, pričom tieto je oprávnený 

od predávajúceho vymáhať. 

4. Predávajúci zodpovedá za právne vady vozidla: 
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- že nepochádza z trestnej činnosti, 

- že nie je predmetom lízingu alebo iného vecného bremena, 

- vozidlo ani jeho súčasti ako motor či karoséria nemajú neoprávnene pozmenené čísla  a má 

garantovaný stav najazdených kilometrov. 

5. Predávajúci vyhlasuje, že na jeho majetok neprebieha konkurzné konanie ani 

reštrukturalizačné konanie a ani nemá vedomosť o začatí exekučného konania. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že preverili stav najazdených kilometrov podľa VIN vozidla ku 

dňu jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia. 

 

 

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov a všetky 

ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u kupujúceho 

oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle 

predchádzajúcej vety je predávajúci povinný na výzvu kupujúceho kedykoľvek hodnoverne 

preukázať. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov.  

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia sú určené 

pre kupujúceho a jedno (1) vyhotovenie pre predávajúceho.  

7. Odovzdávací a preberací protokol bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy po jeho podpise 

a fyzickom odovzdaní a prevzatí vozidla.  

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom 

po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V Košiciach, dňa: 15.07.2020              V Tornali, dňa: 15.07.2020 

 

 

 

Za kupujúceho       Za predávajúceho 

 

 

 

 

 

____________________________________   ____________________________ 

        doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA                Veronika Hacsi 

                      generálny riaditeľ              konateľ 

 

 

 


