KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl.
Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:

predávajúci: Martin Kubovčák – S.O.M.M.
sídlo: 900 50 Kráľová pri Senci 353
IČO: 41020561
v zastúpení: Martin Kubovčák
(ďalej len „predávajúci“)
a
kupujúci: Obec Kráľová pri Senci
sídlo: 900 50 Kráľová pri Senci 326
IČO: 00306061
v zastúpení: JUDR. Dušan Šebok, starosta obce
(ďalej len „kupujúci“ a spolu s predávajúcim ďalej len „zmluvné strany“)
Článok l
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je Kefa zametacia KMM 1 250 s príslušenstvom.
Príslušenstvo: primetacia kefa, zberná nádoba na nečistoty, hydraulické vyklápanie zbernej nádoby,
hydraulické natáčanie, polievanie, clona na nečistoty.
Článok II
Zmluvné podmienky
Miesto plnenia Zmluvy:
Štát: Slovenská republika; Kraj: Bratislavský; Okres: Senec
Obec: Kráľová pri Senci
Ulica: 326
Článok II
Kúpna cena
Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4396,00 EUR; sadzba DPH: 20,00; celková cena predmetu
Zmluvy vrátane DPH: 5275,20 EUR (slovom: päťtisícdvestosedemdesiatpäť eur a 20 centov).
Článok IV
Osobitné dojednania
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k
uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP)
verejnému obstarávateľovi. V prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí NFP, verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávku tovaru výlučne po podpise zmluvy o poskytnutí NFP
medzi objednávateľom a ministerstvom životného prostredia SR a to na základe výzvy
objednávateľa v lehote realizácie predmetu zákazky do 6 týždňov od doručenia predmetnej výzvy.
Výkon kontroly: Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči
Zhotoviteľovi/dodávateľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s
realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení
kontrolní zamestnanci sú:
a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva financií SR,
Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení
neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
v znení neskorších predpisov,
c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými
predpismi.

1.

2.
3.
4.
5.

Článok V
Spoločné a záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa ust.
§ 47a ods. 1 zákona č. 401/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby – Obce Kráľová pri Senci.
Meniť zmluvu je možné po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme vo forme dodatku
podpísaného oboma zmluvnými stranami.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každý z účastníkov obdrží po jej
podpísaní jeden originál.
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, že ju
neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
V Kráľovej pri Senci dňa 21.5.2018
Kupujúci:

Predávajúci:

..............................................
JUDr. Dušan Šebok
Starosta obce

..............................................
Martin Kubovčák

