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Kúpna zmluva 013/2020 Sm 

(ďalej len “Zmluva”) uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

1. Kupujúci: 

       Obchodné meno:  Obec Tomášovce 

       Sídlo:               Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce 

       Štatutárny zástupca:   Ing. Ján Mičuda, starosta obce. 

Bankové spojenie:                      Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:                                          SK04 5600 0000 0060 4959 6009 

IČO:                                            00316474 

DIČ:                                            2021251023 

(ďalej len "kupujúci") 

2     Predávajúci: 

Obchodné meno:                      Agra, s.r.o. 

Sídlo:                                          036 01 Martin 

Adresa:                                       Langsfeldova 5402/1 

Štatutárny zástupca:                   Ing. Štefan Urban - konateľ 

Bankové spojenie :                     VÚB, a.s.                  

IBAN:                                          SK37 0200 0000 0013 3364 9953 

IČO :                                           36382914                   

DIČ :                                           2020119717  

Reg. č. z Obchodného registra: 11373/L 

Tel.:                                            043/4283845   

(ďalej len "predávajúci") 

         

čl. 1  

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu technické zariadenie, podľa špecifikácie uvedenej v 

Prílohe č.1 k tejto Zmluve (ďalej ako predmet kúpy, tovar), pričom táto špecifikácia je v súlade s 

opisom predmetu zákazky zverejneným vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky 

“Šmykom riadený kolesový nakladač s príslušenstvom” zo dňa 22.01.2020. 

 

2. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy od predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu 

cenu.  

 

čl. 2  

Čas dodania a prevzatia tovaru 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy najneskôr do 60 pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Predávajúci predmet kúpy dodá v zmluvne dohodnutom 

termíne a v požadovanej kvalite. Presný deň dodania pri čiastkovom plnení oznámi písomne 

predávajúci kupujúcemu najneskôr 3 pracovné dni vopred. 

 

čl. 3 

Miesto plnenia 

 

1.  Obec Tomášovce, Obecný úrad, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce. 
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čl. 4  

Kúpna cena 

 

1. Predmetom kúpy sú nasledovné technické zariadenia: 

1. Šmykom riadený kolesový nakladač 
2. Prídavné zariadenie k nakladaču – presuvný podkop s podkopovou lopatou 
3. Prídavné zariadenie k nakladaču – zametacie zariadenie s kropením 
4. Doprava strojov na miesto plnenia  
5.   Zaškolenie obsluhy 

 

2. Kúpna cena pozostáva z jednotlivých položiek uvedených v Prílohe č.1 k tejto zmluve: 

Cena bez  DPH  57.432,00 EUR 

                 DPH  11.486,40 EUR 

    Cena s  DPH  68.918,40 EUR 

2. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy dodať v zmluvne dohodnutej cene. 

3. Súčasťou ceny je tiež doprava predmetu kúpy na miesto plnenia. V prípade, keď je nevyhnutná 

inštálacia zariadenia predávajúcim, súčasťou ceny je aj samotná inštalácia vrátane cestovných 

a dopravných nákladov technikov. Súčasťou ceny je taktiež zaškolenie zamestnancov 

kupujúceho v rozsahu minimálne dvoch hodín.  

 

čl. 5  

Platobné podmienky 

 

1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho zá-

väzku dodať kupujúcemu predmet kúpy. 

  

2. Platba bude uskutočnená na základe faktúry, vystavenej predávajúcim po podpísaní protokolu 

o prevzatí predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia kupujúcemu. 

 

       Čl.6 

Zodpovednosť za vady a sankcie 

 

1.  Predávajúci sa zaväzuje predmet Zmluvy plniť riadne a včas. 

 

2. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru 

kupujúcemu. 

 

3. Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa technickú špecifikáciu uvedenú v Prílohe č.1 k tejto Zmluve, sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od 

zmluvy. 

 

4.  V prípade omeškania platby sa kupujúci zaväzuje uhradiť úroky z omeškania vo výške 0,02 % 

z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

5. V prípade, že kupujúci uplatní právo na opravu dodaného tovaru:  

a) Predávajúci sa zaväzuje odstrániť poruchu v pracovných dňoch najneskôr do 72 hodín od 

nahlásenia poruchy poverenými pracovníkmi.  
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b) Servis v rámci záručnej doby zahŕňa: bezplatnú výmenu chybného tovaru (dielu) za 

náhradný minimálne tých istých technických parametrov a kvality, bezplatnú montáž a 

opravu. 

c) Záručná doba sa predlžuje o dobu trvania opravy tovaru. 

 

čl. 7  

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu kúpy 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy úplným zaplatením kúpnej ceny.  

 

čl. 8  

Obaly a balenie 

 

 1. Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas   

prepravy. 

 

  2. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie. 

 

čl. 9 

Osobitné ujednania 

 

1. Predmet kúpy bude realizovaný s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov a 

spolufinancovaný z rozpočtu Obce Tomášovce. 

 

2. Predávajúci sa zmluvne zaväzuje poskytnúť neobmedzený prístup a spoluprácu so zástupcami 

oprávnených kontrolných orgánov, aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu 

Zmluvy a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť. 

 

3.  Predmet kúpy bude dodaný spolu s dodacím listom a návodom na použitie, spolu so záručnými 

listami, certifikátmi (pokiaľ je dodávaný tovar certifikovaný), ktoré sa podľa licenčných 

podmienok stanú majetkom Obce Tomášovce. 

 

4. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu spolu s predmetom kúpy všetky doklady a dokumenty 

týkajúce sa tovaru, ktoré sú nevyhnutné pre jeho riadnu montáž, inštaláciu, uvedenie do 

prevádzky, používanie, či údržbu, ak taká potreba vyplýva z povahy tovaru či dohodnutej 

špecifikácie. 

 

5. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet plnenia podľa tejto Zmluvy bude spĺňať všetky požiadavky 

vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmetné 

zariadenie v zmysle predpisov uvedených vo Vyhlásení o zhode. Pre prípad, že predávajúci 

preukázateľne nesplní svoju vyššie uvedenú zmluvnú povinnosť, predávajúci sa zaväzuje, že 

bude v plnom rozsahu a na svoj účet znášať všetky náklady na zosúladenie predmetného 

strojového zariadenia s predpismi uvedenými vo Vyhlásení o zhode.  

     Za preukázateľné nesplnenie povinností predávajúceho sa považuje inšpekčný záznam a/alebo 

odborné stanovisko obsahujúce popis nedostatkov zistených  po vykonaní kontroly Oprávnenou 

právnickou osobou v zmysle §14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. (smernica 

89/391/EEC), v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z. (smernica 

2009/104/ES) . 
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     Za nedostatok sa považuje odchýlka od požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných 

právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmetné strojové zariadenie uvedené vo Vyhlásení 

o zhode. 

 

čl. 10 

                                                         Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť, 

vzhľadom na zdroj financovania, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých 

nasledovných podmienok: 

a) táto Zmluva je zverejnená v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, 

b) došlo k právoplatnému schváleniu verejného obstarávania na predmet kúpy v rámci jeho 

administratívnej kontroly vykonanej povereným kontrolným orgánom. 

  

2. Obe zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu 

verejného obstarávania na predmet kúpy v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej pove-

reným kontrolným orgánom s konečnou platnosťou.  

 

3. K plneniu Zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako bude ukončená kontrola verejného obstarávania. Po 

doručení správy z kontroly o právoplatnom schválení verejného obstarávania na predmet kúpy 

v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej povereným kontrolným orgánom, kupujúci 

upozorní na túto skutočnosť predávajúceho písomne do troch pracovných dní. 

 

4. Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej 

forme. 

 

5. Právne vzťahy zmluvných strán v tejto Zmluve bližšie neupravené sa riadia ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých predávajúci dostane dve vyhotovenia  

a kupujúci dve vyhotovenia. 

 

 

V Martine, dňa 12.02.2020                                                            V Tomášovciach, dňa 11.02.2020 

 

 

 

 

          Ing. Štefan Urban v.r.                                                                        Ing. Ján Mičuda v.r. 

 

     ………………………………..                                                              ………………………………. 

 

                 Predávajúci                                                                                           Kupujúci 
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Príloha č.1: Technická špecifikácia predmetu zákazky 

 

P.č.  Názov položky  MJ  Množstvo  

Cena za MJ 

EUR bez 

DPH  

Cena celkom   

EUR vrátane 

DPH  

Termín 

dodania  

1.  
Šmykom riadený kolesový 

nakladač Bobcat S650 

ks 

1 41 130,00  49 356,00 
Do 60 

pracovných 

dní od 

nadobudnutia 

účinnosti 

Zmluvy  

 

2.  

Prídavné zariadenie k 

nakladaču – presuvný 

podkop Bobcat R30S s 

podkopovou lopatou 

1  11 440,00 13 732,80 

3. 

Prídavné zariadenie k 

nakladaču – zametacie 

zariadenie s kropením 

KOVACO typ 92215 

 1 4 858,00 5 829,60  

4. 
Doprava strojov na miesto 

plnenia  
 1 0,00 0,00  

5. 
Zaškolenie obsluhy na 

mieste plnenia 
 1 0,00 0,00  

 

Súčasťou dodávky bude:  

 ES vyhlásenie o zhode od výrobcu nakladača v slovenskom jazyku.  

 Osvedčenie o evidencii nakladača, časť II.  

 Servisná kniha nakladača.  

 Záručný list od nakladača a jeho jednotlivých prídavných zariadení. 

 Sprievodná dokumentácia nakladača a jeho jednotlivých prídavných zariadení v slovenskom 

jazyku v tlačenej i elektronickej forme: Technický popis, Návod na obsluhu a údržbu.  

 Zaškolenie pri dodávke zariadenia oprávneným školiteľom z obsluhy a základnej údržby stroja.  

 

1. Šmykom riadený kolesový nakladač Bobcat S650 – technický popis 

 

Motor: 

Výrobca / model BOBCAT / D24 

Palivo / chladenie motorová nafta / kvapalina 

Menovitý výkon pri 2600 ot./min. 56,0 kW 

Krútiaci moment pri 1800 ot./min. 283.9 Nm 

Počet valcov 4 

Objem valcov 2392 cm3 

Palivová nádrž - objem 90,50 l 

 

Pohon: 

Druh pohonu / riadenie hydrostatický / preklzovaním kolies 

Prevodovka plynulo regulovateľné dvojité hydrostatické 

piestové čerpadlá, ktoré poháňajú dva plne 

vratné hydrostatické motory 

Pojazd dvojrýchlostný, rýchlosť 1. pojazdu 11,4 

km/hod., rýchlosť 2. pojazdu 19,8 km/hod. 
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Ovládanie: 

Riadenie vozidla Smer a rýchlosť ovládaná dvomi ručnými 

pákami 

Hydraulické vyklápanie a zdvíhanie dvojručné joystickové s možnosťou prepnutia 

na jednoručné - joystickové ovládanie SJC 

Predné pomocné príslušenstvo elektrický spínač na pravej riadiacej páke 

 

Technické údaje: 

Výška nakladača 2065 mm 

Dĺžka nakladača s lopatou 3474 mm 

Šírka nakladača s lopatou 1880 mm 

Výška čapu lopaty pri max zdvihu 3149 mm 

Prevádzková hmotnosť 3657 kg 

Nominálna nosnosť 1253 kg 

Bod preťaženia 2507 kg 

 

Ostatné vybavenie: 

 rýchloupínací mechanizmus na výmenu prídavných zariadení ovládaný z kabíny 

 zasklená bezpečnostná kabína s dverami, vykurovaním a ventiláciou vzduchu 

zodpovedajúca normám ROPS-FOPS 

 prídavná hydraulika s vyšším prietokom oleja 115.50 l/min (High Flow) 

 odpružené sedadlo vodiča a bezpečnostný pás 

 parkovacia brzda ovládaná tlačidlom 

 základná lopata bez zubov s objemom 0,64 m3 

 ostatné štandardné vybavenie 

 

2. Prídavné zariadenie k nakladaču – presuvný podkop Bobcat R30S s podkopovou 

lopatou – technický popis 

 

Technické údaje: 

Šírka rámu 1547 mm 

Hĺbka kopania 2990 mm 

Vysýpacia výška 2087 mm 

Bočný posuv   560 mm 

Vodorovný dosah 3757 mm 

 

Ostatné vybavenie: 

 podkopová lopata šírky 400 mm 

 uchytenie na šmykom riadený kolesový nakladač 

 ovládanie z kabíny 

 

3. Prídavné zariadenie k nakladaču –  zametacie zariadenie s kropením KOVACO typ 92215 

– technický popis 

 

Technické údaje: 

Priemer zametacieho kotúča  600 mm 

Šírka záberu 2150 mm 

Objem lopaty  0,45 m3 

Vodné kropenie s objemom   100 l 

 



7 
 

Ostatné vybavenie: 

 hydraulické ovládanie lopaty 

 bočná primetacia kefa 

 zametanie do lopaty 

 uchytenie na šmykom riadený kolesový nakladač 

 ovládanie z kabíny 

 

 

 

V Martine, dňa 12.02.2020                                                            V Tomášovciach, dňa 11.02.2020 

 

 

 

 

          Ing. Štefan Urban v.r.                                                                        Ing. Ján Mičuda v.r. 

 

     ………………………………..                                                              ………………………………. 

 

                 Predávajúci                                                                                           Kupujúci 

 


