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Táto zmluva je  výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky „Špeciálne zametacie vozidlo “ 
zverejneného vo Vestníku VO č. 43/2015 zo dňa 02.03.2015 pod číslom 4862 - WYT

Kúpna zmluva

ktorá bola uzatvorená podľa paragrafu 409 a následne zákona č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších noviel Obchodného zákonníka, medzi zmluvnými stranami

(ďalej len „Zmluva“)

ČÍSLO ZMLUVY: 19/2015

Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina 
Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina 
00320056 
20211525540

a 

KOBIT-SK, s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín
Ing. Ján Zajac, konateľ spoločnosti
Ing. Jozef Hs luch, konateľ spoločnosti
31 641 440
2020425968
SK2020425968
v OR OS Žilina, oddiel:Sro, vložka číslo:3031/L 
ČSOB a.s. Bratislava, pobočka Dolný Kubín 
4001595972/7500; IBAN: SK31 7500 0000 0040 0159 5972

v

Cl. I.

PREDMET ZMLUVY

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu nasledujúci tovar:

Názov tovaru Počet ks Cena za 1 ks bez 
DPH

Cena spolu bez 
DPH

Cena spolu 
s DPH

Špeciálne zam etacie vozidlo 1 100 000 ,00 100 000 ,00 120 000 ,00

medzi:

Kupujúcim:
Sídlo:
Konajúca prostredníctvom: 
IČO:
DIČ:
(ďalej len „Kupujúci“)

Predávajúcim:
Sídlo:
Konajúca prostredníctvom:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len „Predávajúci“)

2. Tovar bude dodaný spolu s dodacím listom.



ČI. II.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúp
nu :

Cena bez DPH 100 000,00 EURO (slovom: jednostotisíc EURO a 0 centov)
DPH 20 % 20 000,00 EURO (slovom: dvadsaťtisíc EURO a 0 centov)
Cena s DPH 120 000,00 EURO (slovom: stodvadsaťtisíc EURO a 0 centov)

2. Kúpna cena bola stanovená v súlade s ponukou predávajúceho ako pevná zmluvná cena.
3. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť predávajúcemu faktúru na zaplatenie kúpnej ceny najne
skôr v deň prevzatia tovaru a kupujúci sa zaväzuje vystavenú faktúru prevziať.
4. Po doručení faktúry kupujúcemu, uhradí tento fakturovanú čiastku vrátane DPH do 30 dní 
na účet predávajúceho, za predpokladu, že finančné prostriedky získané z podpory z Environmen
tálneho fondu boli bezhotovostným prevodom poukázané a pripísané na účet Mesta Krupina.
5. Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Sloven
skej republiky.
6. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve.
7. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením ktorejkoľvek splátky kúpnej ceny po dobu
dlhšiu ako 15 dní, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy a predávajúci je oprávnený 
odstúpiť od tejto zmluvy.

Čl. III.

DODACIA LEHOTA A MIESTO PLNENIA

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy „Špeciálne zametacie vozidlo“ v lehote do 
120 kalendárnych dní odo dňa doručenia záväznej objednávky predávajúcemu.

2. V prípade, že kupujúci odmietne alebo iným spôsobom znemožní predávajúcemu splniť 
dodávku tovaru, zaväzuje sa kupujúci zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % 
z ceny neodobraného tovaru. Nárok tej ktorej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej 
porušením vyššie uvedenej povinnosti druhou zmluvnou stranou zostáva týmto nedotknutý.

Čl. IV.

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K TOVARU

Kupujúci, až do zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške, nie je oprávnený predmet plnenia tejto kúp
nej zmluvy dať do prenájmu, predať, alebo inakším spôsobom scudziť. Kupujúci nie je oprávnený 
zaťažiť predmet tejto zmluvy záložným právom, pokiaľ toto priamo nesúvisí s financovaním tova
ru. V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany kupujúceho je predávajúci oprávnený požado
vať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške celkovej ceny stroja. Nárok tej ktorej zmluvnej strany na 
náhradu škody spôsobenej porušením vyššie uvedenej povinnosti druhou zmluvnou stranou zostá
va týmto nedotknutý. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy 
a predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy



ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Predávajúci i Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch stanovených touto 
zmluvou a/alebo zákonom.

2. Táto zmluva zaniká doručením oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy druhej zmluvnej 
strane.
3. Zánik tejto zmluvy sa nedotýka ustanovení o povinnosti kupujúceho zaplatiť predávajúce
mu zmluvné pokuty, náhradu škody, riešení sporov, a iných ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju 
povahu majú trvať aj po ukončení kúpnej zmluvy.
4. Kupujúci sa zaväzuje po doručení odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho tomuto 
vydať tovar špecifikovaný v článku I. bode 1. tejto zmluvy v lehote 5 dní od doručenia odstúpe-

5. V prípade, že tovar kupujúci dobrovoľne nevydá predávajúcemu v stanovenej lehote, sú
hlasí s jeho odobratím samotným predávajúcim bez nároku na akúkoľvek náhradu škody, ktorá 
mu môže vzniknúť v rámci tohto odobratia. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s odobratím 
stroja predávajúcim. Kupujúci zároveň dáva súhlas so zablokovaním počítačového systému 
predmetu kúpy zo strany predávajúceho v prípade jeho odstúpenia od zmluvy.

ČL VI.

ŠKOLENIE OBSLUHY

1. Školenie obsluhy na vlastné náklady zabezpečí predávajúci vo svojom školiacom stredi
sku, kde poučí prevádzkovateľa o hlavnom nastavení zariadenia, bezpečnej prevádzke a správnej 
starostlivosti o zariadenie.

ČI. VII.
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 technické parametre.

2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho prevzatiam kupujúcim, ale
bo ak kupujúci tovar neprevezme včas, v čase, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať.
3. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru špecifikovaného podľa Čl.I. tejto zmluvy. Záručné 
podmienky na dodaný tovar sú špecifikované v Záručnom liste stroja, kde je uvedená doba 
a rozsah záručného krytia.
4. Podrobná záruka na jednotlivé časti tovaru je rozpracovaná vo Všeobecných záručných pod
mienkach výrobcu, kupujúci podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol s nimi riadne oboznámený 
a sú pre neho záväzné.
5. 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, kupujúci je povinný vady akosti reklamovať do 5 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, 
voľbu nároku.



6. Zmluvné strany sa dohodli, že na úpravu nárokov z vád tovaru sa nevzťahuje ust. § 436 až § 
441 Obchodného zákonníka. Úprava nárokov z vád tovaru sa spravuje výlučne touto zmluvou.
7. Kupujúci má pri vyskytnutí sa vady tovaru právo voľby z nasledovných nárokov :

- odstránenie vady opravou tovaru, ak je tento opraviteľný
- dodanie náhradného tovaru, ak tovar nie je opraviteľný.

Čl. VIII.

NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVARE

1. Zmluvné strany v súlade s § 459 Obch. zákonníka sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na 
tovare prechádza na kupujúceho po splnení dodávky tovaru, t.j. po prevzatí v mieste plne
nia.

Čl. IX.
ZMLUVNÉ POKUTY

1. Predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie s dodaním Predmetu kúpy 
alebo jej časti vo výške 0,10 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania a zmluvnú pokutu 
vo výške 0,10 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania v prípade odstránenia vád v do
hodnutom termíne.

2. Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 
0,10 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

3. Omeškanie trvajúce viac ako 30 dní v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je pova
žované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a oprávňuje na jedno
stranné odstúpenie od Zmluvy obe zmluvné strany.
Ak Predávajúci poruší ktorúkoľvek povinnosť tejto Zmluvy a toto porušenie bude mať za 
následok krátenie nenávratného finančného príspevku, je Predávajúci povinný uhradiť Ku
pujúcemu náhradu škody rovnajúcu sa výške kráteného nenávratného finančného príspev
ku.

Čl. X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Za oprávneného zástupcu na strane kupujúceho sa vždy považuje i osoba, ktorá 
je štatutárnym zástupcom kupujúceho podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ním 
poverená osoba.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v 
tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí dotácie z Environmentálneho 
fondu, medzi Environmentálnym fondom a Mestom Krupina, a to na základe žiadosti 
o poskytnutie podpory formou dotácie. Zároveň táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a 
ods.1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len formou písomného do
datku podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto dohody celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto 
skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti dohody. V takomto prípade sa zmluvné strany 
zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zod
povedajú účelu sledovanému dotknutými ustanoveniami.



5. Písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú v tejto zmluve alebo na posledne známu adre
su a považujú sa za doručené dňom prevzatia, odopretia zásielku prevziať alebo uplynutím od
bernej lehoty. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľ
vek zmenu svojich kontaktných údajov.
6. Ostatné náležitosti v tejto zmluve nedojednané sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob
chodného zákonníka SR.
7. Táto zmluva spolu s prílohou je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých jedno vyhotove
nie obdrží predávajúci a dve vyhotovenia obdrží kupujúci.
8. Zmluvné strany prehlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že všetkým článkom tejto do
hody rozumejú, súhlasia s nimi a pri podpise tejto dohody nejednali pod nátlakom.

V Krupine , dňa V Dolnom Kubíne, dňa 17.06.2015

Kupujúci: Predávajúci:

Ing. Radoslav Vazan Ing. Ján Zajac, konateľ
Primátor mesta Krupina Ing. Jozef Hajdúch, konateľ

Prílohy ku kúpnej zmluve:

Príloha č. 1 

Príloha č. 2 

Príloha č. 3

Cenová ponuka so špecifikáciou a parametrami ponúkaného zariadenia 

Zoznam subdodávateľov 

Rozpočet ku Kúpnej zmluve



Príloha 1: Cenová ponuka so špecifikáciou a parametrami ponúkaného zariadenia

Špeciálne zametacie vozidlo Predmet ponuky pozostáva z dodania špeciálneho zametacieho 
vozidla s nasledovnou špecifikáciou:

1. Opis univerzálneho pracovného stroja -  komunálneho nosiča

•  Vozidlo určené pre vodičské oprávnenie kategórie „B“
•  Pohon 4x4
•  Pérovanie náprav pomocou parabolických pier s tlmičmi
• Zadná náprava vybavená priečnou stabilizáciou
•  Pohon prednej nápravy odpojiteľný
• Prevodový agregát s min 5 stupňovou mechanickou prevodovkou a dvojstupňovou redukčnou prevodovkou 
» Max. rýchlosť vozidla 63 km/hod
•  Min. rýchlosť vozidla cca 600 m/hod
• Rázvor vozidla max. 2 200 mm
• Rozchod vozidla na prednej náprave max. 1 260 mm
• Rozchod vozidla na zadnej náprave max. 1 260 mm
•  Uzávierka diferenciálu prednej nápravy
•  Uzávierka diferenciálu zadnej nápravy
■ Hydraulické diskové brzdy s posilňovačom
• Hydraulický posilňovač riadenia
• Celková dĺžka vozidla s namontovanou sklápacou trojstrannou korbou max. 3 970 mm 
» Motor min štvorvalcový s nepriamym vstrekom paliva
•  Celkový objem motora max. 2,22 1
• Výkon motora max. 36,3 kW pri cca 2 800 otáčkach /min
•  Max. krútiaci moment motoru 140 Nm pri cca 1 800 otáčkach / min
• Motor podľa EU2004/26/EC, stupeň 3B/4
• Celková dovolená hmotnosť 3 500 kg
• Užitočné zaťaženie vozidla min. 1 300 kg
• Maximálna šírka vlastného vozidla 1 520 mm
• Objem nádrže paliva min 60 1
• Viečko nádrže paliva so zámkom
» Objem nádrže chladiacej kvapaliny min. 14 1, nemrznúca zmes ku prevádzke do -25°C
• Vozidlo musí byť vybavené oceľovým rámom s vysoko odolnej ocele
» Kabína vozidla pred lakovaním musí byť ošetrená kataforézou

• Vpredu vozidlo vybavené upínacím zariadením hydraulicky zdvíhaným a spúšťaným
• Vozidlo musí byť vybavené hydraulickým systémom výkonu min . 25 1/min a min 180 bar
• S automatickou reguláciou rozvodu výkonu do jednotlivých okruhov
• Vpredu vybavené 3 mi pármi hydraulických rýchlospojok a kusom hydraulickej rýchlospojky prepadu do 

hydraulickej nádrže, za kabínou min. jedným párom hydraulických rýchlospojok
• Hydraulický systém vybavený vlastným chladičom
• Ovládanie hydraulického systému integrované v kabíne jeden z ovládačov vybavený plávajúcou polohou, 

ovládanie funkcií predných pracovných zariadení a upínacej dosky integrovaným j oystikom
• Kabína vozidla musí byť sklápatefná s mechanickým systémom zaistenia
• Kabína vybavená odpruženým sedadlom vodiča výškovo a pozdĺžne nastaviteľným
• Sedadlo spolujazdca neodpružené
• Kabína vybavená teplovodným kúrením, mechanickou klimatizáciou, rádiom,
• Pod predným okrajom čelného skla umiestnená sada prídavných združených pracovných reflektorov (stre

távacie/diaľkové a smerové)
• Kabína vybavená elektricky vyhrievanými spätnými zrkadlami
• Kabína vybavená pre predné čelné sklo ostrekovačmi a výkonnými stieračmi
• Kabína vybavená prípravou pre pripojenie rádia a vlastným autorádiom
• Pneumatiky vozidla jednoduchá montáž kolies,
• pneumatiky pre celoročné použitie M+ S 215/75 R16
• Náhradné plnohodnotné koleso v držiaku za kabínou
• Kabína na zadnom Čele vybavená výškovo nastaviteľným výstražným majákom oranžovej farby



•  Čistiaca pracovná šírka bez primetacej bočnej tanierovej kefy min. 1 595 mm
•  Bočná primetacia tanierová kefa s priemeron min. 600 mm
• Kropiaci systém bočnej primetacej kefy pripojený na vodný systém nosiča
• Čistiaca pracovná šírka s použitím bočnej primetacej kefy min. 2 030 mm
• Celková šírka bez primetacej kefy max. 1 800 mm
• Celková hmotnosť stroja max. 297 kg
• Objem zásobníka na smeti min. 215 1
• Farba RAL 2011 oranžová
• Výstražné pikrogramy podľa Euróskych noriem
• Výrobný štítok
• Výstražné červenobiele šrafovanie
• Pohon od hydraulickej sústavy nosiča
• Upínacia doska s protikusom

2.3. Výmenná cisternová nadstavba pre univerzálny viacfunkčný nosič
•  Montáž na 4 body priečnikov vozidla
•  Objem nádrže na vodu min 1 000 1
•  Materiál nádrže PE alebo sklolaminát
•  Nádrž upevnená na pomocnom oceľovom ráme
•  Nádrž musí byť vybavená vlnolamami a vstupnou šachtou s poklopom
• Nádrž musí byť vybavená ukazovateľom naplnenia
• Obvod vody s ovládaním kropiacich prvkov zametača
• Odstavné nohy pre nádrž s rámom
• Maják výstražný vrátane držiaka a montáže
•  Výstražné piktogramy podľa Európskych noriem
• Výrobný štítok
• Výstražné červenobiele šrafovanie
• Farba rámu RAL 2011 oranžová
• Farba nádrže oranžová alebo žltá

Názov tovaru Počet ks Cena za 1 ks bez 
DPH

Cena spolu bez DPH Cena spolu s DPH

Špeciálne zametacie vozidlo 
podľa opisu 1 100 000 ,00 100 000 ,00 120 000 ,00

* 1  1
Ing. Ján Zajac, konateľ 
Ing. Jozef Hajdúch, konateľ

Ing. Radoslav Vazan 
/  Primátor mesta Krupina



Príloha 2: Zoznam subdodávateľov

Predávajúci zákazku
• nemá v úmysle zadať tretím osobám,
■ má v úmysle realizovať bez podielu subdodávateľa,
a v plnej prijíma zodpovednosť za plnenie predmetu zmluvy/zákazky

7............   ■'... \..
yíng. Radoslav Vazan Ing. Ján Zajac, konateľ

Primátor mesta Krupina Ing. Jozef Hajdúch, konateľ



Príloha č. 3: Rozpočet ku Kúpnej zmluve

Rozpočet ku Kúpnej zmluve 
č. 19/2015 zo dňa 17.06.2015

Predmet kúpnej zmluvy:

Názov tovaru Množstvo
celkom

Cena jed
notková 

(€)

Cena cel
kom 

bez DPH
(€)

Sadz
ba

DPH
(%)

Výška
DPH

(€)

Cena cel
kom 

s DPH (€)

Špeciálne zametacie 
vozidlo 1 ks 100 000 ,00 100 000,00 2 0 20  000 ,00 120 000 ,00

CENA CELKOM 120 000,00

Dátum: 17.06.2015
Miesto: Dolný Kubín

Vypracoval:

 Z . j  \l
Ing. Joz@£Haj dueli, konateľ

 \ ......................
Ing. Ján Zajac, konateľ


