
KÚPNA ZMLUVA  
 
Uzatvorená v súlade s § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení 

jeho neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 
 

 
Názov organizácie: Vlastimil Šiška LESTECH 
Sídlo organizácie: Vozokany 62, Vozokany 95605 
V zastúpení:  Vlastimil Šiška, majiteľ 
IČO:    33674515          
IČ DPH:   SK1020448099  
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s.            
Číslo účtu:   686943192/0200 
Registrácia:   Obvodný úrad Topoľčany, číslo živnostenského registra: 406-4232 
 
/ďalej len  .. predávajúci”/ 
 

a 
 

Názov organizácie: Technické služby mesta Prievidza s.r.o. 
Sídlo organizácie: Mariánska 17, Prievidza 971 01  
IČO:   31 579 183  
V zastúpení:  Ing. Marián Bielický, konateľ 
IČO:    31 579 183       
IČ DPH:  SK2020467350 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Ćíslo  účtu:  SK20 0200 0000 0032 1885 8257 
Registrácia:                Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, 

Vložka č. 2223/R 
/ďalej len  ,,kupujúci”/ 

 
Článok I 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy bude kúpa:  
- 2 ks kĺbová traktorová kosačka Stiga Park Pro 740 IOX  
- 1 ks traktorová kosačka Rider Husqvarna ZTH  Z454 Zero Turn, 
ďalej len „PZ“ v súlade s opisom s opisom PZ uvedeného v prieskume trhu zo dňa 
18. 2. 2021 , vrátane  dodania na miesto určenia , odskúšania a zaškolenie min. 1 
pracovníka.  

2. Predávajúci záväzne prehlasuje, že je vlastníkom PZ, resp. je oprávnený na predaj 
podľa tejto  zmluvy ako aj na prevedenie vlastníctva k predmetu zmluvy na  
kupujúceho, t.j. PZ nie je ani predmetom záložného práva, neviaznu na ňom žiadne 
ťarchy ani iné vecné bremená, resp. iné práva tretích osôb.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Článok II 
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

 
 

1.   Miestom odovzdania a prevzatia predmetu kúpy je pracovisko kupujúceho:  
                                       t.j. Garážová č.1. Prievidza  

   2. Predávajúci je povinný dodať  PZ  kupujúcemu do 18. 3  2021 
 

3. Odovzdaním PZ sa rozumie jeho odovzdanie  kupujúcemu podľa dohodnutých 
podmienok. Prevzatím PZ sa rozumie jeho prevzatie kupujúcim do užívania, vrátane 
preukázania, že  PZ spĺňa požadované a deklarované parametre a výkon. 

4. Prevzatie dodávky potvrdí kupujúci na dodacom liste a preberacom protokole. 
5. Predávajúci je povinný dodať  PZ v stanovenom termíne, množstve, kvalite a na 

stanovené miesto. 
6. S predmetom zmluvy bude zároveň dodané:  

- faktúra, dodací list, preberací protokol  
- návod na použitie v úradnom jazyku  
- servisná knižka PZ  
- záručný list PZ  

 
Článok III 

Prevod vlastníckeho práva 
 

Vlastnícke právo prejde z   predávajúceho na  kupujúceho okamihom prevzatia kompletného a 
plne funkčného  PZ  podľa čl. II tejto navrhnutej zmluvy. 
 

Článok IV 
Prechod rizika vzniku škody 

 
 Riziko zodpovednosti za škodu, vzniknutú na  PZ, prejde z  predávajúceho na 
kupujúceho okamihom prevzatia kompletného a plne funkčného PZ na dohodnutom mieste 
prevzatia. Do úplného zaplatenia faktúry za PZ, tento zostáva majetkom predávajúceho. 
 
 
 

Článok V 
Cena a platobné podmienky 

 
 

1. Kupujúci je  povinný zaplatiť  predávajúcemu za dodanie  PZ kúpnu cenu vo výške 
 

30 378  EUR  vrátane DPH v zmysle platného zákona o DPH. 
                             
Kúpna cena zahŕňa náklady na dopravu PZ do miesta plnenia, odskúšanie PZ a zaškolenie 
pracovníkov kupujúceho. Okrem dojednanej kúpnej ceny s DPH nie je predávajúci 
oprávnený fakturovať kupujúcemu žiadne ďalšie náklady alebo platby. Právo na 
zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku.  



2.  Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v ods. 1 tohto článku na účet  
predávajúceho na základe faktúry, vystavenej  predávajúcim v súlade s platným 
znením zákona o DPH.  

3. Splatnosť faktúry je 30 dní. 
4. Prílohou  faktúry musí byť: 

- dodací list potvrdený  predávajúcim a kupujúcim 
- záručný list potvrdený  predávajúcim a kupujúcim  
- Protokol o prevzatí  predmetu zmluvy potvrdený predávajúcim a kupujúcim. 
- Návod na použitie v úradnom jazyku.  

5. Protokol o prevzatí predmetu zmluvy, záručné listy a dodacie listy  musia obsahovať 
presnú špecifikáciu predmetu plnenia tejto zmluvy s uvedením výrobných čísel. 

 
 
 

Článok VI 
Zodpovednosť za vady a záruka 

 
1. Záručná doba je stanovená v zmysle Obchodného zákonníka na 24 mesiacov  odo 

dňa odovzdania PZ  kupujúcemu. 
2. Predávajúci zodpovedá za to, že PZ bude dodaný v množstve, akosti a vyhotovení, 

ktoré určuje táto zmluva, a že počas záručnej doby bude mať také isté vlastnosti, aby 
bol spôsobilý na použitie na obvyklý účel, na ktorý sa takýto tovar spravidla 
používa. 

3. Vadou tovaru sa rozumie odchýlka v množstve, akosti a vyhotovení stanovených 
výrobcom, touto zmluvou, technickými normami, predpismi, ako aj v zmluve 
stanovenými požiadavkami kupujúceho. 

4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád tovaru, že počas záručnej doby má 
kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť vady bezplatne odstrániť. 
Predávajúci je tiež povinný kupujúcemu nahradiť prípadné škody zavinené vadou 
tovaru.  

5. Poruchy stroja bude  kupujúci nahlasovať kontaktnej osobe t.j. Vlastimil Šiška  na 
tel.č. 0905380152, 038/5320380. 

6.  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných minimálnych podmienkach záručného 
servisu: 

-  Predávajúci je povinný do 2 dní od nahlásenia poruchy zistiť príčinu  závady 
PZ u  kupujúceho. 
- V prípade poruchy PZ  bude povinný predávajúci zaistiť do 5 dní od 
zistenia príčiny závady dodávku ktoréhokoľvek náhradného dielu vrátane 
opravy stroja. Do času opravy sa nezarátavajú štátne sviatky, dni pracovného 
voľna a pokoja. Podmienky sú dané dovozcom  do SR firmou Husqvarna 
ČESKO s.r.o., podľa zmluvy SELDIS, bod. ZABEZPEČENIE SERVISU 
KOMUNÁLNYCH STROJOV.  Predávajúci sa zaväzuje opraviť alebo 
vymeniť uznaný vadný diel (materiál a práca) bezodplatne, pričom na opravu 
alebo výmenu budú môcť byť použité len nové náhradné diely. 

- Náklady na odstránenie poruchy  na mieste poruchy, alebo prepravu až na 
miesto servisnej siete zaistí na vlastné náklady  predávajúci. 

7. Pokiaľ vady zistené v záručnej dobe nebudú zo strany predávajúceho odstránené 
v dohodnutom termíne, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 
20 EUR jednotlivo za každú vadu a deň omeškania. 



8. Zaplatením zmluvnej pokuty sa predávajúci nezbavuje povinnosti vady odstrániť 
a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu. 

9. Opravy a servis, vrátane náhradných dielov a vykonanej práce, ktoré nespadajú do 
záruky hradí  kupujúci. Náklady na odstránenie poruchy  na mieste poruchy, alebo 
prepravu až na miesto  servisnej siete po uplynutí záručnej doby zaistí na vlastné 
náklady kupujúci. 

10. Podmienkou pre uplatnenie práva súvisiaceho so zmluvnou zárukou je včasné 
absolvovanie všetkých revízii, záručných prehliadok a servisných prác 
v predpísaných termínoch určených výrobcom uvedených v návode na obsluhu. 
Vynechaním ktorejkoľvek predpísanej záručnej prehliadky , oneskoreným 
absolvovaním predpísanej revízie alebo záručnej prehliadky lebo vykonaním 
ktorejkoľvek revízie, záručnej prehliadky, servisnej práce, opravy alebo úpravy 
výrobku inde než autorizovanom servisnom stredisku Husqvarny , a ním 
doporučeného servisného strediska zmluvná záruka zanikne.  

   
 

Článok VII. 
Zmluvné pokuty dôsledky neplnenia zmluvy 

 
 

1.  V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí 
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného predmetu    plnenia 
bez DPH za každý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s plnením z 
dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), kupujúci 
neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci. Kupujúci 
neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní , a to za dobu 
omeškania kupujúceho (§370 Obchodného zákonníka). 

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry za dodaný predmet plnenia      
môže predávajúci požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej        
sumy bez DPH za každý deň omeškania. 

. 
 

 
Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č.   
513/1991  Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

2.  Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, 
slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzatvárajú v tiesni 
ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany   súhlasia s podmienkami 
dohodnutými v tomto návrhu kúpnej zmluvy a v jej prílohách, plne ich  rešpektujú, čo 
potvrdzujú svojimi podpismi. 

3. Kúpna zmluva môže byť zmenená, doplnená alebo zrušená iba so súhlasným 
prejavom vôle oboch zmluvných strán a to písomným dodatkom, ktorý bude 
podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

4. Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach určených vždy po dvoch 
vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu. 

 
 



Článok IX 
Záverečné ustanovenia 

 
Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly / auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to 
oprávnenými osobami, ktorými sú: 
a. Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby 
b. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby 
c. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby 
d. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a/ až c/ v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR  a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 
 
 

Článok IX 
Nadobudnutie platnosti a účinnosti 

 
Kúpna zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami. Táto 
zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust.§47a 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 
 
Vo Vozokanoch, dňa................                         V Prievidzi, dňa................ 
 
 
 
 
 
Predávajúci:...................................................    Kupujúci:.................................................... 
 
      Vlastimil Šiška                                                     Ing. Marián Bielický  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


