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KÚPNA ZMLUVA  
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov 

 

uzatvorená medzi: 

 

Kupujúci: 

 

Obchodné meno:  Obec Kvakovce 

Sídlo:  Domašská č. 97/1, 094 02  Slovenská Kajňa 

Zastúpený: Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce 

IČO: 00332518 

DIČ: 2020630161 

IČ DPH: nie sme platcom DPH 

Bankové spojenie: doplní sa pri podpise zmluvy 

IBAN: doplní sa pri podpise zmluvy 

Tel. 057/44 94 154 

M: 0918 513 324 

E – mail: kvakovcedomasa@gmail.com 

www.kvakovce.eu  

 

a 

 

Predávajúci:  

 

Obchodné meno: mmcité2, s.r.o. 

Adresa: Brnianska 2, 911 01 Trenčín 

Zastúpený: Ing. Aleš Bakoš, konateľ 

Právna forma: s.r.o. 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka č.: 12930/R 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 

IBAN: SK7075000000000311460063 

IČO: 36 320 854 

DIČ:  2020178820 

IČ DPH:  SK2020178820 

Tel.: +421 905 566 993 

e-mail: obchod@mmcite.sk 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom zmluvy je a montáž informačného kiosku vrátane dopravy, zloženia, osadenia 

a montáže (podklad pod kiosk a napojenie elektroinštalácie nie je predmet zákazky, 

zabezpečí objednávateľ) do miesta dodania predmetu zmluvy uvedeného v článku III. tejto 

zmluvy pre  projekt Sadové úpravy Obec Kvakovce, 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

 

Program: Program rozvoja vidieka 2014-2020 

mailto:kvakovcedomasa@gmail.com
http://www.kvakovce.eu/
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Vyhlasovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou 

skupinou Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva (ďalej len „MAS“) 

Zameranie výzvy: 

309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 

infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

(mimo Bratislavský kraj) 

 Kód výzvy: 

MAS_100/7.2/2 

 Podopatrenie:   

19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. 

Špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy a  rozpis ceny je uvedený v bode 2.3 tejto zmluvy.  

 

1.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom v Čl. I. bod 1.1 

zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa Čl. II. tejto 

zmluvy. 

 

Čl. II 

Kúpna cena 

 

2.1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov ako cena maximálna s možnosťou jej zmeny podľa Čl. II. bodu 

2.5 zmluvy. 

2.2. Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov.  

2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa Čl. I. bod 1.1 zmluvy: 

 

P.Č. OZNAČENIE 
M. 

j. 

POČET 

m. j. 

JEDNOTKOVÁ 

CENA /€/ bez 

DPH 

CELKOVÁ 

CENA /€/ bez 

DPH 

1. 

Informačný kiosok vrátane 

montáže ks 3 1 650,00 € 4 950,00 € 

    
Spolu bez DPH 4 950,00 € 

    
DPH 20% 990,00 € 

    
SPOLU S DPH 5 940,00 € 

 

Slovom: štyritisícdeväťstopäťdesiat  bez DPH a päťtisícdeväťstoštyridsať s DPH 

 

2.4. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. 
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2.5. Zmena ceny podľa Čl. II bod 2.1 zmluvy je prípustná:  

- pri zmene výšky zákonnej sadzby DPH. 

 

Čl. III 

Čas plnenia a miesto dodania 

 

3.1. Čas plnenia tejto zmluvy je do 60 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

  

3.2. Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný 

a neprekročiteľný s výnimkou: 

- zásahov spôsobených vis maior. 

 

3.3 Predávajúci dodá predmet kúpy do Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, 

intravilán obce Kvakovce. 

 

Čl. IV 

Platobné a fakturačné podmienky 

 

4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe riadneho 

plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy. 

 

4.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku. 

 

4.3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy alebo jej 

časti  na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude dodací list.  

 

4.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. VII. 

 

4.5. Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 

 

4.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti 

daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu 

doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť nová 60 dňová 

lehota splatnosti. 

 

Čl. V 

Zabezpečenie záväzkov 

 

5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. IV vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť 

úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

 

5.2. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy má kupujúci právo 

uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý začatý deň 

omeškania z kúpnej ceny.  
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Čl. VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne 

v bezchybnom stave.   

 

6.2. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom termíne 

v mieste dodania  podľa Čl. III bodu 3 tejto zmluvy.  

 

6.3 V prípade, že v súvislosti s plnením zmluvy  si predávajúci potrebuje navýšiť kapacity, zamestná 

minimálne dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste plnenia zmluvy (v poradí dostupnosti kapacít - 

obec, okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne záväzným 

časovým harmonogramom. 

 

 

Čl. VII 

Prevod práv 

 

7.1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa Čl. I tejto zmluvy je podpísanie a prevzatie predmetu 

kúpy kupujúcim. 

 

7.2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy 

a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy. 

 

7.3. Predávajúci a kupujúci sa vzájomne dohodli, že predávajúci poskytne kupujúcemu súčinnosť pri 

zápise vlastníckeho práva k predmetu zmluvy na kupujúceho pred orgánmi štátnej správy, inak je 

kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

 

 

Čl. VIII 

Zodpovednosť za vady 

  

8.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa Čl. 1 tejto zmluvy má v čase prevzatia 

zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť 

jeho využitia. 

 

8.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, 

ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným 

výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci. 

 

8.3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody, 

ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.  

 

8.4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe. 

 

8.5. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať 

náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu vyhotoveného 

a podpísaného zmluvnými stranami. 
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8.6.  Záručná doba  je 24 mesiacov (uvedie uchádzač podľa svojej ponuky, minimálne  24 

mesiacov odo dňa prevzatia predmetu plnenia). 

 

Čl. IX 

Zánik zmluvy 

 

9.1. Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná strana môže 

od zmluvy odstúpiť. 

 

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých dôsledkom 

je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpenie od 

zmluvy. 

 

Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

 

10.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a Občianskeho zákonníka. 

 

10.2. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými 

prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami 

v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. 

10.2.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú: 

10.2.1.1  Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,  

10.2.1.2  Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

10.2.1.3  Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

10.2.1.4  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

10.2.1.5  Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

10.2.1.6  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 10.2.1.1  až 10.2.1.4 v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ. 

 

10.3 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť 

podpísané zmluvnými stranami. 

 

10.4. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom 

rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola 

podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

10.5. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 2 

rovnopisy. 

 

10.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma  zmluvnými stranami. 

10.7  
10.8  Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 

Túto skutočnosť oznámi kupujúci e-mailom predávajúcemuna adresu uvedenú v zmluve v článku I.  

Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k 
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schváleniu žiadosti o NFP a procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného 

finančného príspevku. V prípade neschválenia žiadosti o NFP alebo procesu verejného obstarávania 

poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, kupujúci si vyhradzuje právo odstúpiť od 

zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie oznámenia o neschválení žiadosti 

o NFP alebo správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného 

príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie.  

 

 

Predávajúci     Kupujúci 

 

V Trenčíne, dňa 6.2.2020   V Kvakovciach,  dňa 5.2.2020 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------                                                –––––--------------------------------- 

         predávajúci                                                                                      kupujúci 

      Ing. Aleš Bakoš                                                Mgr. Radovan Kapraľ  

                              starosta obce 

 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy       
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Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy 

 

P.Č. Názov tovaru 

 Obchodné meno 

ponúkaného tovaru 

Typové 

označenie 

ponúkaného 

tovaru  

1. Informačný kiosok obojstranný  C-LIGHT  CL170-LED 

 

P.Č. Parameter tovaru 

Požadovaná 

hodnota 

kupujúcim 

Hodnota 

ponúkaná 

predávajúcim 

1. 
Informačný kiosok, obojstranný, 

samostatný 
áno  áno 

2 konštrukčné riešenie 

trojdielny 

sendvičovo 

skladaný výrobok, 

kde prostrednú 

časť tvorí hlavný 

rám, vonkajšími 

prvkami celej 

skladby sú dvoje 

identické dvere 

vitríny; do 

hlavného rámu je 

vsadený 

elektrorám nesúci 

všetky 

elektroprvky 

 trojdielny 

sendvičovo 

skladaný 

výrobok, kde 

prostrednú 

časť tvorí 

hlavný rám, 

vonkajšími 

prvkami celej 

skladby sú 

dvoje 

identické 

dvere vitríny; 

do hlavného 

rámu je 

vsadený 

elektrorám 

nesúci všetky 

elektroprvky 

3 funkcia 

ako plocha pre 

plagáty (turistické 

mapy) 

ako plocha pre 

plagáty 

(turistické 

mapy)  

4 minimálny rozmer plagátu 
1180mm x  

1750mm  

 1185mm x  

1750mm 

5 monimálny rozmer viditeľnej plochy  
1100mm x 

1680mm 

 1102mm x 

1687mm 
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6 vhodný  do vonkajšieho prostredia áno  áno 

7 Povrchová úprava 

oceľová 

konštrukcia je 

opatrená 

ochrannou vrstvou 

zinku a pohľadové 

časti tiež aj 

práškovým 

vypaľovaným 

lakom s hrúbkou 

min. 80 µm 

oceľová 

konštrukcia je 

opatrená 

ochrannou 

vrstvou zinku 

a pohľadové 

časti tiež aj 

práškovým 

vypaľovaným 

lakom s 

hrúbkou min. 

80 µm  

8 Hlavný rám 

zvarenec tvorený 

obdĺžnikovým 

uzavretým 

profilom min. 70 

x 50mm a U-

profilom min. 70 

x 40mm; slúži ako 

nosič elektrorámu 

a plexisklových 

dosiek 

upevnených 

plastovými 

úchytmi; zaisťuje 

odvetrávanie 

vitríny pomocou 

diagonálne 

umiestnených 

otvorov s krycou 

mriežkou proti 

hmyzu 

zvarenec 

tvorený 

obdĺžnikovým 

uzavretým 

profilom 70 x 

50mm a U-

profilom 70 x 

40mm; slúži 

ako nosič 

elektrorámu a 

plexisklových 

dosiek 

upevnených 

plastovými 

úchytmi; 

zaisťuje 

odvetrávanie 

vitríny 

pomocou 

diagonálne 

umiestnených 

otvorov s 

krycou 

mriežkou proti 

hmyzu  
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9 Okno 

zvarenec 

obdĺžnikového 

oceľového profilu 

min. 50 x 20mm, 

na ktorom je 

nalepené sklo a 

naskrutkované 

krycie lišty – 

horizontálne 

(ohýbané z 

hliníkového 

plechu) a 

vertikálne 

(hliníková tyč 

plochého 

prierezu); rám 

okna nesie zámok 

vitríny, tesnenie a 

úchyty plagátov; 

okno v otvorenom 

stave drží dve 

plynové vzpery 

450N 

zvarenec 

obdĺžnikového 

oceľového 

profilu min. 

50 x 20mm, 

na ktorom je 

nalepené sklo 

a 

naskrutkované 

krycie lišty – 

horizontálne 

(ohýbané z 

hliníkového 

plechu) a 

vertikálne 

(hliníková tyč 

plochého 

prierezu); rám 

okna nesie 

zámok vitríny, 

tesnenie a 

úchyty 

plagátov; 

okno v 

otvorenom 

stave drží dve 

plynové 

vzpery 450N  

10 Uchytenie plagátu (mapy) 

pomocou šlových 

spôn 

umiestnených v 

rohoch plagátu 

cez ťažné 

nerezové pružinky 

zaisťujúce jeho 

rovnomerné 

vypínanie ako v 

suchom, tak aj vo 

vlhkom stave 

pomocou 

šlových spôn 

umiestnených 

v rohoch 

plagátu cez 

ťažné 

nerezové 

pružinky 

zaisťujúce 

jeho 

rovnomerné 

vypínanie ako 

v suchom, tak 

aj vo vlhkom 

stave  
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11 Elektrovýbava 

všetky 

elektroprvky sú 

namontované na 

elektroráme, ktorý 

nesie LED 

osvetlenie, 

svorkovnicu pre 

pripojené el. 

prívodu, 

elektronické 

predradníky a istič 

kombinovaný s 

prúdovým 

chráničom; 

elektrický prívod 

nohou vitríny 

všetky 

elektroprvky 

sú 

namontované 

na 

elektroráme, 

ktorý nesie 

LED 

osvetlenie, 

svorkovnicu 

pre pripojené 

el. prívodu, 

elektronické 

predradníky a 

istič 

kombinovaný 

s prúdovým 

chráničom; 

elektrický 

prívod nohou 

vitríny  

12 Základné elektro údaje 

typ siete 1NPE 

50Hz, 230V, AC, 

TN-S, Istenie – 

jednofázový istič 

kombinovaný s 

prúdovým 

chráničom 10A 

(B10/1N/003), 

Inštalovaný 

výkon: cca 0,25 

Kva  

áno  

13. Farebnosť 

odtiene 

polyesterových 

práškových lakov 

v jemnej matnej 

štruktúre 

áno  

14. Kotvenie na dlažbu  

Na dlažbu , 

príp.pod 

dlažbu   

15. Hmotnosť max. 250 kg 161kg  

16. Systém LED osvetlenia (0,039kVA) áno áno  

17. Montáž áno  áno 
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Predávajúci     Kupujúci 

 

 

V Trenčíne, dňa 6.2.2020   V Kvakovciach,  dňa 5.2.2020 

 

 

 

 

 

----------------------------------                                                –––––--------------------------------- 

         predávajúci                                                                                      kupujúci 

      Ing. Aleš Bakoš                                               Mgr. Radovan Kapraľ  

                              starosta obce 

 


