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Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

„Nákup dočasnej cestnej svetelnej signalizácie – semafory Drevárska – priechod pre 

chodcov“ 

 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

 

I.  

Zmluvné strany. 

 

 

Kupujúci:  Mesto Pezinok  

Sídlo:   Radničné námestie 7, 902 14  Pezinok     

IČO:   00305022 

DIČ:    2020662226 

Právna forma:  Obec 

Štatutárny orgán:      Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok 

IBAN:                         SK 02 5600 0000 0066 0200 6001 

BIC (SWIFT):  KOMASK2X 

Číslo telefónu:  033/6901 402 /101/ 

 

(ďalej len kupujúci“) 

 

 

a 
 

 

 

Predávajúci:     

Sídlo:         

IČO:    

DIČ:     

Právna forma:   

Štatutárny orgán:       

Bankové spojenie:  

IBAN:                          

Číslo telefónu:   

e-mail:    

 

(ďalej len „predávajúci“) 
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II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je dodanie tovarov a služieb v zmysle výzvy a cenovej ponuky víťazného 

uchádzača, ktorá tvorí Prílohu č. 1 a 2, a jej neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu dočasnú cestnú svetelnú signalizáciu na riadenie 

križovatky (ďalej len „tovar“) vrátane: 

- dodania, montáže, naprogramovania, otestovania zariadenia,  

- dodania technickej, projektovej dokumentácie, certifikáty,  

- vykonania vstupnej východiskovej revízie, 

- vykonania ročnej prehliadky,  

 

3. Súčasťou záväzku predávajúceho je dodanie tovaru (dodanie, montáž, naprogramovanie a 

otestovanie) v mieste dodania. 

  

4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za dodanie, montáž, naprogramovanie a otestovanie 

tovaru kúpnu cenu v súlade s článkom III. tejto zmluvy. 

 

III. 

Kúpna cena a jej zaplatenie  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena sa skladá z ceny tovaru vrátane dodanie, montáž, 

naprogramovanie a otestovanie podľa odseku 2 tohto článku. 

 

2. Cena tovaru je dojednaná na sumu: 

 

      ............ EUR bez DPH 

       ........... 20% DPH 

      ............. EUR s DPH 

 

  Celková fakturovaná suma: ........................ EUR 

 Kúpna cena slovom: ......................................................... 

     

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru vo výške 100 % na základe  

faktúry, ktorú  vyhotoví predávajúci a ktorá bude mať splatnosť max. 15 dní odo dňa jej vyhotovenia  

po inštalácii. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu 

Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam predávajúceho zo záväzkového vzťahu 

založeného touto zmluvou. 

 

4. Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň, v ktorý sa táto suma v správnej výške poukáže na 

účet predávajúceho na základe príkazu na úhradu kupujúcim.  

 

5. Kupujúci umožňuje predávajúcemu elektronickú fakturáciu v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o 

zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

IV. 

Dodanie tovaru 
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1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar najneskôr do 21.12.2020. Predávajúci je oprávnený 

dodať tovar aj pred dňom uvedeným v predchádzajúcej vete po vzájomnej dohode s kupujúcim.  

 

2. Miestom dodania je: križovatka ulíc Drevárska, Bratislavská a Komenského, k. ú. Pezinok - štátna 

komunikácia II/502. 

 

3. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri dodaní tovaru predávajúcim, najmä zabezpečiť v mieste 

dodania prípravu  priestorov na dodanie a inštaláciu tovaru a zabezpečiť po ukončení inštalácie 

tovaru účasť jeho budúceho obslužného personálu pre protokolárne poučenie zo strany 

predávajúceho. 

 

4. Kupujúci je povinný dodaný tovar bez závad po inštalácii prevziať a potvrdiť predávajúcemu 

prevzatie tovaru na dodacom liste. 

 

5. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar tým, že dodá tovar na miesto dodania uvedené v 

odseku 2 tohto článku zmluvy, vykoná jeho inštaláciu na tomto mieste a prevzatie potvrdí na 

dodacom liste. 

 

6. Zodpovedná osoba za prevzatie tovaru kupujúcim je zamestnanec Mesta Pezinok – referent 

dopravy, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia. 

 

V. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare  

 

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 445 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) dohodli, že kupujúci nadobudne 

vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny (výhrada vlastníckeho práva). 

 

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prejde na kupujúceho v čase, keď predávajúci splní svoju 

povinnosť dodať tovar v zmysle článku IV. 

 

3. Kupujúci podpisom tejto kúpnej zmluvy dáva predávajúcemu súhlas pre vstup na miesto dodania za 

účelom odobratia predmetu zmluvy v prípade nesplatenia predmetu zmluvy podľa dohodnutých 

podmienok v tejto zmluve. 

 

VI. 

Sankcie 

 

1. V prípade, ak bude kupujúci v omeškaní so splnením povinnosti zaplatiť kúpnu cenu, je predávajúci 

oprávnený vyúčtovať a kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlhovanej sumy 

za každý deň omeškania. 

 

2. V prípade, ak sa predávajúci dostane do omeškania so splnením povinnosti  dodať tovar 

kupujúcemu, tak je kupujúci oprávnený vyúčtovať a predávajúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo 

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

 

 

VII. 

Kvalita tovaru a jeho vady. Záruka za akosť tovaru 
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1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v takej kvalite a vyhotovení, ktoré budú vyhovovať 

Slovenským technickým normám (STN) a ktoré umožnia použiť tovar na účel, na ktorý je určený. 

 

2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru na dobu 24 mesiacov. Táto záručná doba 

začne plynúť odo dňa splnenia povinnosti predávajúceho dodať tovar. 

 

3. Záruka za akosť tovaru poskytnutá predávajúcim podľa odseku 2 tohto článku zmluvy sa nevzťahuje 

na: 

a) vady spôsobené vyššou mocou (živelné pohromy, požiar, blesk, voda a pod. ), 

b) vady spôsobené nesprávnym používaním tovaru (obslužný personál bude protokolárne poučený 

o obsluhe tovaru ), a vady spôsobené technickým zásahom do tovaru alebo jeho údržbou inou 

osobou ako autorizovaným servisným technikom. 

 

4. V rámci záručnej doby predávajúci bezplatne odstráni prípadné vady na dodanom tovare spravidla 

do 24 hodín, najneskôr do dvoch dní odo dňa oznámenia vady. Kupujúci obdrží od predávajúceho na 

dodaný tovar záručný list, ktorý je povinný predkladať servisným technikom pri uplatňovaní nároku 

na záručnú opravu tovaru. 

 

5. Predávajúci vykoná pre užívateľa v prípade záujmu za odplatu opravy a údržbu dodaného tovaru aj 

po uplynutí záručnej doby. 

 

 

VIII. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Predávajúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak 

a) kupujúci bude v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny po dobu najmenej 15 dní, 

b) kupujúci neposkytne predávajúcemu súčinnosť potrebnú k dodaniu tovaru, a to ani po 

predchádzajúcej výzve predávajúceho s poskytnutím najmenej 3-dňovej lehoty na uskutočnenie 

nápravy, alebo 

c) uňho dôjde k nepredvídateľným okolnostiam, ktoré nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej 

starostlivosti ( napr. živelná pohroma ). 

 

2. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak 

a) predávajúci bude v omeškaní s dodaním tovaru po dobu najmenej jeden týždeň, alebo 

b) uňho dôjde pred dodaním tovaru k nepredvídateľným okolnostiam, ktoré nemohol odvrátiť ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti ( napr. živelná pohroma ). 

 

3. Písomným odstúpením od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán podľa odsekov 1 alebo 2 tohto 

článku zmluvy táto zmluva zaniká. 

 

4. Po odstúpení od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán kupujúci vráti predávajúcemu tovar, ak 

už bol kupujúcemu dodaný, a predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny bez 

úrokov.  

 

IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Predávajúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstarával zákazku v zmysle § 117 podľa zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim  po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho ako verejného obstarávateľa, 

podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, 

 

3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba na základe písomných dodatkov podpísaných oboma 

zmluvnými stranami. 

 

4. Pokiaľ táto zmluva neustanovuje niečo iné, právny vzťah založený na základe tejto zmluvy sa 

spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ustanovenie § 410 ods. 2 Obchodného 

zákonníka sa nepoužije. 

 

5. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z toho dva pre kupujúceho a jeden pre 

predávajúceho. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsah vzájomne vysvetlili a na znak súhlasu 

ju slobodne, vážne a bez omylu podpisujú. 

 

Príloha: 

č. 1 – cenová ponuka 

č. 2 - položkový rozpočet 

 

 

V ................... dňa      V Pezinku, dňa  

 

 

 

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

Predávajúci: Kupujúci: 

  Mesto Pezinok 

  Ing. arch. Igor Hianik 

  primátor mesta Pezinok 


