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KÚPNA ZMLUVA Č. 1 

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

čl. 1 Zmluvné strany  

 

Kupujúci:  

Názov:     Obecný technický podnik Staškov   

So sídlom:       Jozefa Kronera č. 588, 023 53 Staškov 

Zastúpený:  Peter Palica- vedúci OTP Staškov  

IČO:        47884355 

DIČ:             2024125026       

Banková inštitúcia: Prima banka Slovensko, a. s.  

Číslo účtu:  7796432002 

IBAN:  SK93 5600 0000 0077 9643 2002 

e-mail:  otpstaskov@gmail.com  

 

Predávajúci:  

Názov:  STAVOSPOL spol. s.r.o.  

So sídlom:   Jašíkova 101, 023 54  Turzovka  

Osoba oprávnena konať: Ing. Miroslav Suhrada      

IČO:  30223849 

DIČ:  2020421392 

IČ DPH:  SK2020421392 

Banková inštitúcia: SLSP 

Číslo   51988987/0900 

IBAN:  SK49 0900 0000 0000 5198 8987 

e-mail:   suhrada@stavospolturzovka.sk 

 

čl. 2 Predmet kúpy 

Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok postupu podľa § 117 zákazka s 

nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov na predmet zákazky „KAMENIVO“ 

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať a predať kupujúcemu predmet kúpy:  
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„KAMENIVO“ (na základe Výzvy na predkladanie cenových ponúk) 

0/63 – 180t 

 

4/8 – 150t 

16/32 – 90t 

0/32 – 90t 

32/63 – 60t 

8/16 – 60t  

a kupujúci sa zaväzuje tento predmet kúpy od predávajúceho prevziať.  

 

čl. 3 Zmluvná cena a platobné podmienky 

 

Kúpna cena za predmet kúpy bola stanovená podľa čl. 2 tejto zmluvy vrátane dopravy 

návesom na miesto určenia v Obci Staškov v súlade s  Návrhom uchádzača na plnenie 

kritérií na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1): 8 348,40 € s DPH 

Za dodanie tovaru na základe čiastkovej objednávky vystaví predávajúci faktúru. 

Splatnosť faktúr je 14 dní od dodania tovaru.  

 

čl. 4 Termíny plnenia 

 

Termín dodania marec – december 2021 

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 2 tejto zmluvy nasledovne: 

Lehota plnenia pre predávajúceho od doručenia čiastkovej objednávky – do 2 pracovných dní.  

 

čl. 5 Zodpovednosť za vady tovaru 

 

Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

v platnom znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. V prípade nedodržania 

technických parametrov na predmet kúpy, uvedených v certifikátoch a osobitných požiadaviek 

na plnenie, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci ma právo odstúpiť 

od zmluvy a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.  
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čl. 6 Ostatné ujednania 

Predávajúci sa zaväzuje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od 

uzatvorenia zmluvy. Kupujúci si vyhradzuje právo nenaplniť celý rozsah predmetu 

obstarávania. 

 

čl. 7 Záverečné ustanovenia 

 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.  

Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce 

ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky. 

Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a zmluva 

zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu 

s jej obsahom ju podpisujú. 

 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane po jednom 

vyhotovení. 

 

 

 

 

V   Turzovke  , dňa 17. 03. 2021                                         V Staškove, dňa 9. 3. 2021 

  

 

…………………………………    …………………………………. 

podpis predávajúceho      podpis kupujúceho 
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