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Kúpna zmluva 
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Zmluvné strany: 

1. Predávajúci: AGADOS Slovakia, s.r.o.  

 sídlo: Dolná 142, 900 01 Modra 

 IČO:   35789557 

 IČ DPH:  SK2020204780 

 bankové spojenie  TATRA BANKA 

 číslo účtu:    SK 12 1100 0000 0026 2740 

 zapísaný:  v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I 

     (ďalej len „predávajúci“) 

 

2.  Kupujúci:  Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o 

 sídlo:    Strojárenská 3, 040 01 Košice 

 zastúpený:  Ing. Jaroslav Tešliar, PhD., riaditeľ 

 bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

 číslo účtu:   SK22 5600 0000 0004 4719 2002 

 IČO:   31257402  

 DIČ:    2021734902 

 zapísaný:  v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby číslo OVVS/10/2003 

     (ďalej len „kupujúci“) 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar – príves na prevoz 

bicyklov (ďalej len „tovar“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru 

a kupujúci sa zaväzuje za riadne dodaný tovar zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. 

Bližšia špecifikácia tovaru:  

Príves s celkovou hmotnosťou max. 750 kg            

- rozmer ložnej plochy min. 1545 x 3010 x 350 mm                                                            

- podlaha z vodeodolnej fóliovanej preglejky protišmykovej min. h=15 mm 

- nebrzdený jednonápravový 

- masívne V ojo 

- predné čelo pevné 

- masívny rám je zváraný, žiarovo zinkovaný 

- konštrukcia na prevoz min. 14 ks bicyklov 

- spojovacie zariadenie guľa ISO 50 

- konštrukčná rýchlosť 130 km/h 

 Rezervné koleso s držiakom        

 Oporné koleso s držiakom 

Tlmiče náprav do celkovej hmotnosti max. 1300 kg je uvedená. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na realizáciu projektu „Posledná míľa - Udržateľná 

mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch“ (ďalej len „projekt“), ktorý je 

financovaný programom Interreg Europe. 
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Článok II. 

Miesto a čas dodania tovaru 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu do 8 týždňov od pripísania zálohy do 

Spišskej Novej Vsi. Konkrétne miesto dodania bude určené pred dodaním. 

 

 

Článok III. 

Kúpna cena a platobné podmienky 
 

2. Kúpna cena je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 2 877,60 EUR (slovom 

dvetisícosemstosedemdesiatsedem eur) a 60 centov vrátane DPH. 

3. Predávajúci má právo vystaviť zálohovú faktúru max. do výšky 30% z ceny bez DPH, čo 

predstavuje sumu 719,40 EUR. 

4. Kúpna cena je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č.87/1996 Z. z. Kúpna cena je konečnou 

cenou, zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesto určenia. 

5. Predávajúci predloží faktúru na zvyšnú sumu kupujúcemu po riadnom dodaní tovaru. 

Dokladom pre vystavenie faktúry bude preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými 

stranami pri odovzdaní tovaru kupujúcemu. 

6. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, 

kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade nová 

lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu. 

8. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 14 dní od doručenia faktúry kupujúcemu. Kúpna cena 

je zaplatená odpísaním platby z účtu kupujúceho. 

 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v požadovanom rozsahu a kvalite s príslušenstvom. 

2. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, že  nie je v súlade 

s predloženou ponukou predávajúceho a podmienkami tejto zmluvy. 

3. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru kupujúcemu v dohodnutom 

termíne, rozsahu a kvalite, je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05% z celej kúpnej ceny bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Týmto 

ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku nedodržania 

povinností, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

4. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry podľa článku III. ods. 7 je 

predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho pokutu z omeškania vo výške 0,05 % 

z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

5. Záručná doba na dodaný tovar je 2 roky. 

6. Predávajúci zodpovedá za prípadné vady dodaného tovaru a za škodu tým spôsobenú 

kupujúcemu v súlade s ustanoveniami § 422 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. 

7. Vlastníctvo tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny. 
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8. Predávajúci sa zaväzuje v prípade potreby strpieť výkon overovania/kontroly/auditu 

súvisiaceho s dodávaným tovarom. 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy sa vykonajú formou očíslovaných písomných 

dodatkov. 

3. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každej zo zmluvných strán je 

určený jeden rovnopis. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzavretá 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli, 

tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne 

plniť. 

 

V Modre dňa ........................   V Košiciach dňa ........................ 

 

Predávajúci:     Kupujúci: 

 

 

 

......................................................   ..................................................... 

 Ing. Jozefína Trginová     Ing. Jaroslav Tešliar, PhD.,

   konateľ            riaditeľ 


