
    

  

Kúpna zmluva 
 č. 5/2022 

uzatvorená  podľa ustanovenia § 262 ods. 1 v spojení s § 409 a nasl. zákona  č. 513/1991 
Zb. (Obchodného zákonníka)  v znení  neskorších  predpisov  a podľa zákona č. 

343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v 
platnom znení takto: 

 
 

Čl. I - Zmluvné strany 
Predávajúci: 
 
Obchodné meno:    Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi  
Zapísaný v:  Registri združenia obcí vedenom Okresným úradom Trnava 
 registračné číslo: VVS/ZO-39/2016 
Sídlo:        Borovce č. 168, 922 09 Borovce 
 
 
Zastúpená:      Ivan Šiška , predseda predstavenstva  
    Mgr. Juraj Valo, člen predstavenstva 
IČO:        50 305 611  
DIČ :        212 025 75 79  
Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa, a. s.  
IBAN:        SK48 0900 0000 0051 8744 6231  
E-mail:       podatelna.odpady@holeška.sk 
Tel:        +421 33 533 20 63  
 
(ďalej  len:  „Predávajúci") 
 
Kupujúci: 
 
Názov:    Obec Trebatice 
Sídlo:    Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice 
Zastúpenie:   Mgr. Juraj Valo, starosta obce 
IČO:     00313106 
DIČ:     2020531007 
 
(ďalej  len:  „Kupujúci") 
(Predávajúci a Kupujúci ďalej aj ako Zmluvné strany) 
 
 

Čl. II – Úvodné ustanovenia 

1) Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi (Predávajúci) je 
združením právnických osôb s povinnosťami v zmysle zákona č. 343/2015  Z. z. o 
verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
Združenie je tvorené bez účasti súkromného kapitálu. Obstaranie predmetu kúpy bolo 
realizované verejným obstarávaním.  

2) Túto kúpnu zmluvu uzatvárajú Zmluvné strany v súlade s §1 ods. 4 zákona č. 343/2015 
Z. z o verejnom obstarávaní. 



  

 

 
 

Čl. III - Predmet   zmluvy 

1) Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar 
uvedený v tomto  odseku a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy 
a záväzok Kupujúceho riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu 
v pravidelných splátkach. Predmet zmluvy zahŕňa aj dopravu na miesto plnenia. 
Predávajúci predáva Kupujúcemu za podmienok uvedených v tejto zmluve do 
výlučného vlastníctva predmet kúpy : 240 l plastová nádoba na triedený zber BRO– 
hnedá – opatrená RFID čipom typu FDX-B BDE (EN 14803)  osadenom v telese nádoby 
v počte  450 ks (ďalej len: „predmet kúpy" alebo „tovar"). 

2) Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet kúpy v súlade s parametrami dohodnutými 
uznesením jeho Valného zhromaždenia č. 3/2022 zo dňa 13.1.2022. Tieto sú obom 
zmluvným stranám známe. 

Čl. IV - Kúpna   cena 

1) Kúpna cena bola určená na základe kalkulácie Predávajúceho ako súčet ceny za 
nádobu, RFID čipu a podielu na finančných službách splátkového nákupu ako cena 
pevná a nemenná. Kúpna cena za celý predmet kúpy (t. z. za všetok tovar  uvedený v 
Čl. III tejto zmluvy pri množstvách tam uvedených) je celkom: 

Cena  s  DPH:   18.627,56 EUR 
2) Predávajúci nie je platcom DPH, ak sa v priebehu realizácie diela stane platcom DPH, 

zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí, t. z., že cena podľa ods. 1 tohto článku 

bude  považovaná za cenu s DPH.  

3) V kúpnej cene sú zahrnuté náklady súvisiace s dodaním predmetu kúpy, t. z. všetky 
tovary, služby a práce potrebné k riadnemu plneniu podľa tejto zmluvy. 

4) Predávajúci bude predmet kúpy fakturovať až po riadnom dodaní celého predmetu 
kúpy ako je uvedený v Čl. III. bod 1. tejto zmluvy a to prostredníctvom jednej faktúry, 
ktorú vystaví a doručí Predávajúci Kupujúcemu po riadnom a úplnom dodaní celého 
predmetu kúpy. Podkladom pre vystavenie faktúry bude dodací list potvrdený 
oprávneným zástupcom Kupujúceho. 

5) Faktúra Predávajúceho musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu ako ich 
predpisuje  §10 zákona č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve. Ak faktúra Predávajúceho 
nebude obsahovať predpísané náležitosti, je Kupujúci oprávnený vrátiť ju 
Predávajúcemu. Až do doručenia opravenej faktúry nie je Kupujúci v omeškaní s jeho 
záväzkom zaplatiť kúpnu cenu.  

6) Splatnosť faktúry bude v zmysle splátkového kalendára, ktorý tvorí prílohu č. 1 
tejto zmluvy. 

7) Kupujúci je povinný platiť pravidelné splátky v dohodnutej výške prevodom z účtu 
v prospech účtu predávajúceho uvedeného v Článku I. tejto zmluvy. Zaplatením 
poslednej splátky končí platnosť zmluvy. 

8) Na predmet zmluvy má Predávajúci až do uhradenia poslednej splátky prednostné 
záložné právo na uspokojenie pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré 
automaticky končí okamihom uhradenia poslednej splátky. 

9) Pokiaľ trvá záložné právo Predávajúceho, nesmie Kupujúci výkon tohto práva nijako 
obmedziť, najmä predmet kúpy ďalej predať, bez písomného súhlasu predávajúceho 
prenajať, požičať, založiť, či inak vyňať z dispozície svojej a tiež Predávajúceho. 



  

 

10) Kupujúci má právo do úplného zaplatenia kúpnej ceny predmet kúpy používať, nesmie 
ho však predať, darovať, založiť, meniť, ani inak vyňať zo sféry dispozície svojej, alebo 
Predávajúceho. 

Čl.  V. – Miesto a čas dodania 
 
Presné miesto dodania predmetu kúpy - tovaru bude zo strany Kupujúceho oznámené 
Predávajúcemu ihneď po upresnení času plánovaného dodania. Konkrétny čas 
plánovaného dodania je potrebné oznámiť kontaktnej osobe Kupujúceho, ktorou je Mgr. 
Juraj Valo, starosta obce,  elektronicky na e-mailovú adresu: starosta@trebatice.sk  min. 3 
pracovné dni vopred. Predmet kúpy musí byť dodaný najneskôr do  07.04.2022. 
 

Čl. VI. - Záručná doba a vady 

1) Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude mať počas záručnej doby 
vlastnosti dohodnuté  v zmluve. 

2) Záručná doba na predmet kúpy je min. 48 mesiacov a začína plynúť odo dňa 
odovzdania predmetu kúpy Kupujúcemu v mieste dodania podľa článku  V. tejto 
zmluvy. 

3) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania 
Kupujúcemu. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu kúpy zodpovedá 
Predávajúci vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

4) V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na predmete kúpy, Kupujúci 
písomne/elektronicky upozorní Predávajúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že počas 
záručnej doby má Kupujúci právo požadovať a Predávajúci povinnosť bezplatne 
odstrániť zistené a reklamované  vady. 

5) Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu kúpy v čo najkratšom, 
technicky možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia 
reklamácie Kupujúcim, ak  nedôjde   k písomnej dohode o inom termíne. 

6) Uplatnením reklamácie sa rozumie doručenie reklamácie Predávajúcemu emailom na 
adresu uvedenú v Čl. I. tejto zmluvy, pokiaľ nebude oznámený iný email. 

7) Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 5 pracovných dní od začatia 
ich odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne. 

8) Predávajúci sa zaväzuje poskytovať počas záručnej doby záručný servis bezodplatne. 
 

Čl. VII. – Zmluvné pokuty, náhrada škody, odstúpenie od zmluvy 

1) V prípade, ak Predávajúci nedodá kompletný predmet kúpy v súlade s touto zmluvou 
v termíne  uvedenom v Čl. V. tejto zmluvy, má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 100€ za  každý, aj začatý deň omeškania s riadnym dodaním predmetu kúpy. 
Kupujúci má zároveň nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikne z dôvodu omeškania 
Predávajúceho s dodaním predmetu kúpy a to v plnej výške vzniknutej  škody. 

2) V  prípade nedodržania lehôt uvedených v Čl. VI. bod 5. a 7. tejto zmluvy, má kupujúci 
nárok na zmluvnú   pokutu vo výške 10€ za každý kus predmetu kúpy a za každý aj 
začatý deň omeškania. 

3) Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, 
ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a to aj v 
prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty (t. z. nárok na náhradu 
škody je zachovaný v plnej výške). 

mailto:starosta@trebatice.sk


  

 

4) V prípade, ak bude Kupujúci v omeškaní so zaplatením splátky faktúry podľa tejto 
zmluvy, Predávajúci má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z omeškanej sumy 
za každý  deň omeškania. 

5) Predávajúci  má  nárok  odstúpiť  od tejto zmluvy v prípade, ak bude Kupujúci 
v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek splátky faktúry vystavenej postupom podľa Čl. IV 
bod 4. tejto zmluvy (splátkový kalendár v prílohe č. 1 tejto zmluvy) o viac ako 20 
pracovných dní. 

6) Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy a jeho 
účinky  nastávajú  dňom doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa 
nedotýka nároku na náhradu  škody vzniknutej porušením zmluvy a iných ustanovení, 
ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 
ukončení zmluvy. 

7) Zmluvné pokuty podľa Čl. VII. bod 1. a 2 tejto zmluvy sú splatné do 3 pracovných dní 
odo dňa doručenia výzvy na ich uhradenie Predávajúcemu. Kupujúci je oprávnený 
jednostranne si započítať svoju pohľadávku voči  Predávajúcemu (nárok na zmluvnú 
pokutu) s pohľadávkou Predávajúceho voči Kupujúcemu   (zaplatenie kúpnej ceny). 

 
 

Čl. VIII. - Záverečné   ustanovenia 

1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
postupom podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
Kupujúceho.  Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 1 zák. č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

2) V prípade, ak všeobecne záväzný právny predpis alebo táto zmluva vyžaduje, aby sa 
určitá listina doručila druhej zmluvnej strane, bude sa doručovanie uskutočňovať 
formou doporučenej poštovej zásielky zaslanej prostredníctvom pošty alebo kuriéra 
na adresu adresáta zásielky uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Ak si adresát zásielku 
zaslanú mu na túto adresu neprevezme ani v siedmy deň od jej uloženia na pošte, 
alebo ak kuriér nemôže zásielku odovzdať, alebo adresát odoprie zásielku prevziať, 
považuje sa zásielka za doručenú. Ak dôjde k zmene adresy pre doručovanie niektorej 
zo zmluvných strán, je táto zmluvná strana povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej 
strane zmenu adresy pre doručovanie, ak sa tak nestane, považuje sa za doručenú 
každá zásielka, ktorá jej bola zaslaná na adresu pre doručovanie uvedenú v záhlaví 
tejto zmluvy, a to aj v prípade, ak sa zásielka vráti ako nedoručená, dňom doručenia je 
v takom prípade siedmy deň nasledujúci po dni, keď bola zásielka podaná na poštovú 
prepravu alebo na prepravu prostredníctvom kuriéra. Inak si budú zmluvné strany 
informácie zasielať elektronicky na  označené e-mailové adresy.  

3) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho jeden originál je pre 
Predávajúceho a jeden originál pre Kupujúceho. 

4) Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú  
súčasť tejto zmluvy. 

5) Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v 
platnom znení.  

6) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, prehlasujú, že 
zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že zmluva 



  

 

obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, na znak čoho ju v  dvoch 
vyhotoveniach vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
 
V Trebaticiach  dňa       V Borovciach dňa 01.03.2022 
 
 
Kupujúci:         Predávajúci: 
 
 
 
 
................................................. ............................................ 
Mgr. Juraj Valo Ivan Šiška 
starosta obce predseda predstavenstva 
        
 
         ............................................... 
              Mgr. Juraj Valo 
          člen predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 5/2022 

 

Splátkový kalendár ku kúpnej zmluve v zmysle čl. IV, ods. 6 

 

Kupujúci  Obec Trebatice  

 

 

číslo  
splátky 

dátum 
začiatočný 

stav  
záväzku 

mesačná  
splátka 

konečný stav  
záväzku 

1. 10.5.2022 18 627,56 388,07 18 239,49 

2. 10.6.2022 18 239,49 388,07 17 851,42 

3. 10.7.2022 17 851,42 388,07 17 463,35 

4. 10.8.2022 17 463,35 388,07 17 075,28 

5. 10.9.2022 17 075,28 388,07 16 687,21 

6. 10.10.2022 16 687,21 388,07 16 299,14 

7. 10.11.2022 16 299,14 388,07 15 911,07 

8. 10.12.2022 15 911,07 388,07 15 523,00 

9. 10.1.2023 15 523,00 388,07 15 134,93 

10. 10.2.2023 15 134,93 388,07 14 746,86 

11. 10.3.2023 14 746,86 388,07 14 358,79 

12. 10.4.2023 14 358,79 388,07 13 970,72 

13. 10.5.2023 13 970,72 388,07 13 582,65 

14. 10.6.2023 13 582,65 388,07 13 194,58 

15. 10.7.2023 13 194,58 388,07 12 806,51 

16. 10.8.2023 12 806,51 388,07 12 418,44 

17. 10.9.2023 12 418,44 388,07 12 030,37 

18. 10.10.2023 12 030,37 388,07 11 642,30 

19. 10.11.2023 11 642,30 388,07 11 254,23 

20. 10.12.2023 11 254,23 388,07 10 866,16 

21. 10.1.2024 10 866,16 388,07 10 478,09 

22. 10.2.2024 10 478,09 388,07 10 090,02 

23. 10.3.2024 10 090,02 388,07 9 701,95 

24. 10.4.2024 9 701,95 388,07 9 313,88 

25. 10.5.2024 9 313,88 388,07 8 925,81 

26. 10.6.2024 8 925,81 388,07 8 537,74 

27. 10.7.2024 8 537,74 388,07 8 149,67 

28. 10.8.2024 8 149,67 388,07 7 761,60 

29. 10.9.2024 7 761,60 388,07 7 373,53 

30. 10.10.2024 7 373,53 388,07 6 985,46 

31. 10.11.2024 6 985,46 388,07 6 597,39 

32. 10.12.2024 6 597,39 388,07 6 209,32 

33. 10.1.2025 6 209,32 388,07 5 821,25 

34. 10.2.2025 5 821,25 388,07 5 433,18 

35. 10.3.2025 5 433,18 388,07 5 045,11 

36. 10.4.2025 5 045,11 388,07 4 657,04 

37. 10.5.2025 4 657,04 388,07 4 268,97 

38. 10.6.2025 4 268,97 388,07 3 880,90 

39. 10.7.2025 3 880,90 388,07 3 492,83 

40. 10.8.2025 3 492,83 388,07 3 104,76 

41. 10.9.2025 3 104,76 388,07 2 716,69 



  

 

42. 10.10.2025 2 716,69 388,07 2 328,62 

43. 10.11.2025 2 328,62 388,07 1 940,55 

44. 10.12.2025 1 940,55 388,07 1 552,48 

45. 10.1.2026 1 552,48 388,07 1 164,41 

46. 10.2.2026 1 164,41 388,07 776,34 

47. 10.3.2026 776,34 388,07 388,27 

48. 10.4.2026 388,27 388,27 0,00 

 

 


