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Kúpna zmluva č. 1102 / 2015 

uzavretá v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

 

Predávajúci: 

Sídlo: 

IČO: 

Zastúpená: 

DIČ:  

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Č. účtu: 

IBAN: 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

AUTO-VALAS  s.r.o.  

Pri prachárni 7, Košice  040 11 

31681743 

Ing. Elena Valasová 

2020503650 

SK 2020503650 

Všeobecná úverová banka, a.s.  

370541592/0200 

SK11 0200 0000 0003 7054 1592 

 

 

Kupujúci: 

Sídlo: 

IČO: 

Zastúpená: 

DIČ:  

Bankové spojenie: 

Č. účtu: 

IBAN: 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

Social. Trans, n.o. 

Jarná 23, 053 61 Spišské Vlachy 

35581654 

Mgr. Pavol Maliňák - riaditeľ 

2022224732 

Všeobecná úverová banka, a.s.  

2194009757/0200 

SK44 0200 0000 0021 9400 9757 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je: 

Dodávka „Osobného motorového vozidla“, ktoré je výsledkom verejného obstarávania 

podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Továrenská značka:  KIA  

Model:   OPTIMA 1,7 CRDi 

Výbava:  TX 
 

VIN (číslo karosérie) KNAGN414BE5491879 

Počet kusov: 1 ks  

(ďalej len „predmet zmluvy“) 

 

2. Touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy a kupujúci 

sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa článku III. tejto zmluvy 

a prevziať predmet zmluvy. 

 

Článok II. 

Dodacie podmienky 

 

1.  Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy so všetkými súčasťami 

a príslušenstvom v termíne do 28.2.2015 v súlade s výzvou č. j. 79/2015 zo dňa 

27.1.2015 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v bezchybnom stave, 

v požadovanej kvalite a pri odovzdávaní predmetu zmluvy je predávajúci povinný 

predviesť jeho funkčnosť. Odovzdaním predmetu zmluvy sa rozumie podpísanie 

protokolu o prevzatí predmetu zmluvy (ďalej len „protokol“) zástupcami oboch 

zmluvných strán, čím sa predmet zmluvy považuje za dodaný.  Za kupujúceho je 

oprávnený protokol podpísať štatutárny zástupca spoločnosti, za predávajúceho je 

oprávnený protokol podpísať konateľ spoločnosti alebo osoba poverená.  

 

Článok III. 

Cena 

 

A. Kúpna cena predmetu zákazky čl. II. bod 1. je stanovená dodávateľom 

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH: 19 990 EUR 

B. 20% DPH: 3 998 EUR 

C. Navrhovaná zmluvná cena s DPH:  23 988 EUR 

D. Slovom s DPH: Dvadstaťtritisícdeväťstoosemdesiatosem EUR 

1. Kúpnou cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného 

zabezpečenia služieb spojených s dodávkou predmetu zákazky (náklady na dopravu,  

resp. iné náklady), vrátane vykonania predpredajného servisu. 
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Článok IV. 

Fakturácia a platobné podmienky 

 

1. Kupujúci neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Kúpnu cenu uhradí 

kupujúci na základe faktúry vystavenej predávajúcich na bankový účet 

predávajúceho s termínom lehoty splatnosti 14 dní od doručenia faktúry, po prevzatí 

predmetu zmluvy kupujúcim. 

2. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z.. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a predpisov.  

 

Článok V. 

Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy 

 

1. Presný termín fyzickej dodávky vozidla aj s príslušnými dokladmi sa stanoví po 

dohode zmluvných strán v realizačnej objednávke. 

2. Predmet zmluvy je predávajúci povinný dodať v bezchybnom stave, požadovanej 

kvalite a pri odovzdávaní je predávajúci povinný predviesť jeho funkčnosť.  

3. Predmet zmluvy bude odovzdaný a prevzatý v priestoroch kupujúceho, t. j. 

Social.Trans, n.o., Jarná 23, Spišské Vlachy. Predávajúci vyzve kupujúceho na 

prevzatie vozidla telefonicky, elektronickou poštou alebo doporučeným listom. 

4. O odovzdaní a prevzatí bude spísaný preberací protokol. Podpisom preberacieho 

protokolu sa predmet zmluvy považuje za dodaný. 

5. Predávajúci, najneskôr pri fyzickom odovzdaní predmetu zmluvy, odovzdá 

kupujúcemu doklady a technickú dokumentáciu, vzťahujúce sa na predmet kúpy. 

Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie bude súčasťou preberacieho 

protokolu. 

6. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom jeho riadneho 

dodania predávajúcim v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve, rovnako 

nebezpečenstvo škody prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom prevzatia 

motorového vozidla kupujúcim. 

7. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet tejto zmluvy v termíne do 14 dní odo dňa, 

kedy bol na jeho prevzatie vyzvaný. 

 

Článok VI. 
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Zmluvná pokuta 

 

1. V prípade omeškania predávajúceho so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy 

v zmysle čl. II. zmluvy má kupujúci nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

0,05 % z kúpnej ceny za každý začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania kupujúceho so splnením povinnosti uhradiť kúpnu cenu 

v zmysle čl. IV. patrí predávajúcemu nárok na úrok v zmysle aktuálneho nariadenia 

vlády SR. 

 

Článok VII. 

Záručná doba a záručné podmienky 

 

Platia záručné podmienky výrobcu: 

a) Minimálne 72 mesiacov na vozidlo, minimálne 96 mesiacov na karosériu vozidla. 

b) Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví vada materiálu alebo výrobná vada, 

predávajúci je povinný vadu odstrániť opravou alebo výmenou materiálu, čo bude 

vykonané bez úhrady, v čo najskoršom termíne, najneskôr však do 30 pracovných 

dní od oznámenia vady. 

c) Záručný servis, t. j. odstraňovanie vád, spadajúcich do záruky na vozidlo je 

vykonávaný v plnom rozsahu bezplatne. Toto neplatí na bežnú údržbu vozidla. 

d) Záručný a pozáručný servis bude zabezpečený sieťou autorizovaných stredísk KIA 

v rámci územia Slovenskej republiky, ktorých zoznam je uvedený v palubnej 

literatúre dodaného vozidla. 

 

Článok VIII. 

Ostatné a záverečné ustanovenia 

 

1. Kupujúci môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak predávajúci nedodá vozidlo 

ani v dodatočnej lehote, ktorú mu kupujúci určí po uplynutí lehoty uvedenej v čl. II. 

2. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná                    

v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú umožniť oprávneným subjektom vykonať kontrolu 

obchodných dokumentov a kontrolu plnenia predmetu tejto zmluvy. 



Strana 5 z 5 

4. Vzťahy touto zmluvou bližšie neupravené sa ďalej radia príslušnými ustanoveniami 

všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

5. Práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce prechádzajú v plnom rozsahu na 

prípadných právnych nástupcov oboch zmluvných strán. 

6. Zmluvné strany môžu zmeniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto 

zmluve výlučne v písomnej forme a v znení odsúhlasenom oboma zmluvnými 

stranami.  

7. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každá má právnu silu 

originálu, predávajúci dostane jedno vyhotovenie, kupujúci dve vyhotovenia. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo                     

do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, nemajú voči nim 

žiadne námietky a na dôkaz svojho súhlasu pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

V Košiciach, dňa: 11. 2. 2015   V Košiciach, dňa: 11. 2. 2015 

 

Za kupujúceho:     Za predávajúceho: 

Social.Trans, n. o.      AUTO-VALAS s.r.o. 

 

 

 

 

_________________     ________________ 

Mgr. Pavol Maliňák     Ing. Peter Valas 

riaditeľ n.o.      konateľ 


