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KÚPNA  ZMLUVA 
 uzavretá v súlade s ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

  
 

ZMLUVNÉ  STRANY 
 

Kupujúci: Centrum sociálnych služieb Zátišie  
sídlo : Osadné 89, 067 34 pošta Nižná Jablonka  
IČO :  00 695 432 

DIČ :  2020763976   
   Zastúpený:  PhDr.  Ján Šrenkel – riaditeľ CSS Zátišie 
   BANKOVÉ SPOJENIE: Prima  banka, a.s.  

Číslo účtu :   8827346110/5600 
 

( ďalej len „kupujúci“  ) 
 

a 
 
Predávajúci:  EGOVAN s.r.o. 
   Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I 
   Oddiel:  s r.o., vložka číslo: 12844/V 

sídlo :         Hviezdoslavova 17                

IČO :       36210170 
DIČ :      2020040836 

   IČ DPH:    SK2020040836 
   Zastúpený:  Ing. Ivan Gombita 

 BANKOVÉ SPOJENIE: TATRA BANKA a.s. 
Číslo účtu :  2625747162/1100 

 
      ( ďalej len „predávajúci“  ) 
 
 

sa nižšie uvedeného dňa dohodli, že uzatvárajú túto kúpnu zmluvu o dodávke 
 špeciálne upraveného motorového vozidla za nasledujúcich podmienok: 
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Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu do miesta dodania jeden kus nového špeciálne 

upraveného motorového vozidla (ďalej v texte „vozidlo“  alebo „predmet kúpy“ ), previesť na 
kupujúceho vlastnícke právo k tomuto vozidlu a zabezpečiť prípadné potrebné zaškolenie na 
obsluhu tohto vozidla príslušný personál kupujúceho. Predmet kúpy je bližšie špecifikovaný 
v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.  

 

2. O odovzdaní a prevzatí vozidla, ako aj o zaškolení príslušného personálu kupujúceho bude 
vyhotovený písomný protokol v dvoch origináloch. 

 
3. Predávajúci odovzdá kupujúcemu všetky doklady potrebné na nadobudnutie vlastníckeho práva 

k vozidlu, k jeho prevzatiu a k jeho riadnemu užívaniu, a to technický preukaz vozidla, servisnú 
knižku vozidla, návod na obsluhu vozidla v slovenskom jazyku. 

 

4. Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v zmysle článku II tejto 
kúpnej zmluvy a zároveň sa kupujúci zaväzuje prevziať predmet kúpy v súlade s touto kúpnou 
zmluvou.  

 
 

Článok II 
Kúpna cena, platobné podmienky a fakturácia  

 
1. Kúpna cena predmetu kúpy bližšie špecifikovaného v článku I tejto kúpnej zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, podľa cenovej špecifikácie uvedenej v  Prílohe č. 2 tejto kúpnej zmluvy. 

 
2. Kúpna cena za predmet kúpy je uvedená v eurách, ako cena pevná a konečná (okrem prípadov 

uvedených v ods. 4 tohto článku), bez vplyvov kurzových rozdielov, vrátane režijných nákladov 
predávajúceho, súvisiacich s dodaním predmetu kúpy do miesta dodania dohodnutého v zmysle 
článku IV tejto kúpnej zmluvy. 

 
3. Kúpna cena dohodnutá medzi zmluvnými stranami v zmysle tohto článku zahrňuje clo aj príslušnú 

daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). 
 
4. Celkovú konečnú kúpnu cenu nie je možné v zmysle ods. 2 tohto článku prekročiť okrem prípadov, 

ak dôjde k zmene kúpnej ceny v dôsledku akýchkoľvek legislatívnych zmien v Slovenskej 
republike, majúcich vplyv na určenie ceny. 
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5. Predmet kúpy bude financovaný z finančných prostriedkov z rozpočtu CSS Zátišie, ktoré budú 
kupujúcemu účelovo pridelené z  MPSVaR s 10 % tným spolufinancovaním úradu Prešovského 
samosprávneho kraja. 

 
6. Kúpna cena za predmet kúpy bude kupujúcim zaplatená predávajúcemu na základe faktúry 

vystavenej predávajúcim po dodaní predmetu kúpy v súlade s ust. článku III tejto kúpnej zmluvy, 
splatnej v lehote 30 kalendárnych dní po doručení faktúry.  

 
7. Kúpna cena predmetu kúpy bude zaplatená bezhotovostným bankovým prevodom peňažných 

prostriedkov na účet predávajúceho špecifikovaný v záhlaví tejto kúpnej zmluvy. Kúpna cena 
predmetu kúpy alebo jej časť sa považuje za zaplatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na 
účet predávajúceho. 

 
8. Faktúra – daňový doklad, ktorý bude vystavený predávajúcim v zmysle ods. 6 tohto článku bude 

obsahovať nasledovné údaje: 
     - označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo účtu, 

- číslo faktúry, 
- číslo zmluvy, 
- deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
- celková cena bez DPH, sadzba a výška DPH, celková cena s DPH, 
- presné označenie dodávky tovaru – názov tovaru 
- pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za zmluvnú stranu. 

 
9. K faktúre – daňovému dokladu, ktorý bude vystavený predávajúcim v zmysle ods. 6 tohto článku 

bude pripojený dodací list preukazujúci dodanie predmetu kúpy. Dodací list musí byť potvrdený 
kupujúcim.  

 
10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny za 

predmet kúpy v zmysle ods. 6 tohto článku, je predávajúci oprávnený uplatniť  voči kupujúcemu 
úrok z omeškania dohodnutý medzi zmluvnými stranami vo výške 0,01 % denne z kúpnej ceny 
predmetu kúpy, so zaplatením ktorej je kupujúci v omeškaní podľa zmluvne dohodnutých 
podmienok, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na predĺžení termínu splatnosti v riadne 
odôvodnených prípadoch. Kupujúci nie je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, ak dôjde k 
omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu tejto kúpnej zmluvy v zmysle podmienok 
dohodnutých v tejto kúpnej zmluve.  
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Článok III 
Čas dodania predmetu kúpy 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy do miesta dodania v zmysle článku IV 

tejto kúpnej zmluvy, zaškoliť príslušný personál kupujúceho najneskôr do 3 mesiacov od 
uzatvorenia tejto kúpnej zmluvy.  Predmet zmluvy bude odovzdaný po plnej úhrade vystavenej 
faktúry. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania predávajúceho so splnením jeho povinností 

vyplývajúcich z ods. 1 tohto článku, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške 0,01 % denne z hodnoty kúpnej ceny predmetu kúpy za každý deň omeškania. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká zmluvnou pokutou zabezpečený záväzok predávajúceho. 
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia záväzku predávajúceho zabezpečeného 
zmluvnou pokutou, vznikne kupujúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ako aj na náhradu 
prípadne spôsobenej škody v plnej jej výške, teda nezávisle od zmluvnej pokuty. Nárok kupujúceho 
na takto dohodnutú zmluvnú pokutu nevznikne, ak predávajúci preukáže, že omeškanie bolo 
spôsobené výlučne vyššou mocou, alebo omeškanie bolo zavinené kupujúcim. 

 
Článok IV 

Miesto dodania  
 

      Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania predmetu kúpy v zmysle ust. článku I tejto kúpnej 
zmluvy je  Centrum sociálnych služieb Zátišie,  Osadné 89, 067 34. 

          Článok V 
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu kúpy a prechod nebezpečenstva škody na predmete 

kúpy 
 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k vozidlu po uhradení vozidla predávajúcemu na základe 
odovzdania a následného prevzatia. 

 
2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať a kupujúci sa zaväzuje prevziať vozidlo za podmienok 

stanovených touto kúpnou zmluvou na základe preberacieho protokolu, podpísaného predávajúcim 
aj kupujúcim. Vozidlo preberie na strane kupujúceho riaditeľ CSS Zátišie, alebo ním poverená 
osoba, ktorá bude zároveň oprávnená podpísať preberací protokol, na strane predávajúceho bude 
postup identický. Do preberacieho protokolu zaznamenajú zmluvné strany prípadné výhrady, vady. 

 
3. Nebezpečenstvo škody na vozidle prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci na základe 

písomného protokolu skutočne prevezme od predávajúceho vozidlo spolu so všetkými dokladmi 
nevyhnutnými na nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu kúpy, k ich prevzatiu a k ich 
riadnemu užívaniu.  
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4. Kupujúci môže odmietnuť prevziať vozidlo, ak technické parametre vozidla nezodpovedajú 
technickým parametrom uvedeným v ponuke.  

 

Článok VI 
Povinnosti kupujúceho a predávajúceho 

 
1.    Nakoľko predmetom zmluvy podľa čl. I   je dodanie  špeciálne  upraveného  vozidla,  pre   

 proces   zabezpečenia  evidencie   takéhoto  motorového  vozidla  sa  vzťahujú  príslušné    
 ustanovenia    zákona   NR  SR  č. 725/2004  Z. z.  §19 a §20  –  Individuálna   prestavba     

 motorového vozidla.  
2.    Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci zabezpečí zápis úpravy motorového vozidla do   

       osvedčenia o evidencii v prospech kupujúceho. 
 

Článok VII 
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť, záručná doba a záručný servis  

 
1. Predmet kúpy má vady, ak predávajúci nedodal vozidlo v stave, ktoré určuje táto kúpna zmluva, v 

akosti a vyhotovení, ktoré zodpovedá špecifikácii vozidla uvedenej v Prílohe č. 1 k tejto kúpnej 
zmluve.  

 
2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania. Predávajúci 

zodpovedá za vady predmetu kúpy vzniknuté aj po tomto čase, ak boli vady spôsobené porušením 
jeho povinností vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy.  

 
3. Zjavné vady musí kupujúci písomne reklamovať do 15 dní od prevzatia predmetu kúpy. 

 
4. Skryté vady predmetu kúpy, t.j. vady, ktoré kupujúci nemohol zistiť pri prevzatí vozidiel a vyskytnú 

sa v záručnej dobe je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho bezodkladne po ich zistení. 
 
5. Vady predmetu kúpy oznámené kupujúcim pri protokolárnom odovzdávaní, resp. oznámené do 15 

dní od prevzatia predmetu kúpy, ako aj skryté vady predmetu kúpy  je predávajúci povinný 
odstrániť, resp. zabezpečiť ich odstránenie do 30 dní odo dňa ich oznámenia na jeho vlastné 
náklady. 

 
6. Predávajúci preberá zárukou za akosť predmetu zmluvy záväzok, že jednotlivé časti predmetu kúpy 

budú spôsobilé na použitie na dohodnutý účel, resp. na obvyklý účel a zachovajú si dohodnuté, resp. 
inak obvyklé vlastnosti (záruka) po dobu podľa nasledovného rozpisu: 

 - karoséria zvnútra  - po dobu 8  rokov  
 - lak karosérie – 3 roky 
 - motor a podvozok vozidla – 2  roky bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov 
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       Záruka za akosť jednotlivých častí predmetu zmluvy sa vzťahuje na všetky vlastnosti 
      príslušnej časti predmetu zmluvy v záručnej dobe. 

 
7. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia vozidla.  

 
8. Predávajúci sa zaväzuje v záručnej dobe zabezpečiť pre kupujúceho bezplatné odstránenie 

prípadných vád vozidla, ktoré nie sú zapríčinené kupujúcim. 
 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že záručný servis na vozidlo je zabezpečovaný prostredníctvom 
servisnej knižky vozidla, kde je uvedený zoznam servisných stredísk a kupujúci má právo voľby 
konkrétneho autorizovaného servisného strediska pre príslušnú značku motorového vozidla. 
Podmienky servisu si kupujúci dohodne s konkrétnym servisným strediskom. 

 
10. V čase záručného servisu v prípade vady súvisiacej so zárukou, všetky náklady súvisiace s 

odstránením  vady na predmete kúpy vrátane náhradných dielov a poradenskej starostlivosti  hradí 
predávajúci, resp. garant záruky vozidla alebo príslušného komponentu. 

 
 

11. V prípade zrušenia alebo likvidácie predávajúceho, alebo osoby prostredníctvom ktorej predávajúci 
zabezpečuje pre kupujúceho záručný servis na predmet kúpy je predávajúci povinný zabezpečiť 
náhradný záručný autorizovaný servis. 

 
Článok VIII 

Ukončenie zmluvného vzťahu 
 

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné skončiť vzájomnou písomnou dohodou 
zmluvných strán. 

 
2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce z tejto kúpnej zmluvy zaniknú 

aj výpoveďou danou ktoroukoľvek zmluvnou stranou v písomnej forme z dôvodu podstatného 
porušenia zmluvných povinností ktoroukoľvek zmluvnou stranou a to momentom preukázateľného 
doručenia výpovede. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie tejto kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa 

považuje neuhradenie faktúry vystavenej predávajúcim na kúpnu cenu, resp. jej časť v zmysle 
článku II tejto kúpnej zmluvy do 30 dní po lehote splatnosti a za podstatné porušenie tejto kúpnej 
zmluvy zo strany predávajúceho sa považuje nesplnenie jeho povinností uvedených v článku III ods. 
1 tejto zmluvy. 

 
4. Dôkazné bremeno pre postup ukončenia zmluvného vzťahu výpoveďou podľa ods. 2 a 3 tohto 

článku zaťažuje zmluvnú stranu, ktorá výpovedný dôvod uplatňuje. 
 
5. Ukončenie zmluvného vzťahu odstúpením od tejto kúpnej zmluvy, jeho podmienky vrátane 

podmienok náhrady za škodu, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 
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Článok  IX 

Riešenie sporov 
 
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť akékoľvek vzniknuté spory cestou vzájomného konsenzu. Pokiaľ nie 
je možné vzájomne výhodnou dohodou dospieť k urovnaniu sporu, pre konanie a rozhodovanie o 
sporných otázkach týkajúcich sa záväzkových právnych vzťahov vyplývajúcich z podmienok tejto 
zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory v zmysle príslušných platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky na príslušnom súde Slovenskej republiky. Miestna príslušnosť súdu je 
daná v súlade s Občianskym súdnym poriadkom. 
 

Článok  X 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú tieto prílohy : 

- Príloha č. 1 : Technická špecifikácia predmetu kúpy 
- Príloha č. 2 : Kalkulácia kúpnej ceny predmetu kúpy 
 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto kúpnej zmluvy sa riadia právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy neupravené kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
 

3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto kúpnej zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme 
číslovaných a datovaných dodatkov k tejto zmluve a musia byť podpísané oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán, inak sú neplatné. 

 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že v čase uzatvorenia tejto kúpnej zmluvy nie sú im známe žiadne 

okolnosti, ktoré by bránili, alebo vylučovali uzatvorenie takejto kúpnej zmluvy, resp. ktoré by mohli 
byť vážnou prekážkou k jej splneniu. 

 
5. Táto kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú na jeden obchodný prípad do úplného zaplatenia 

kúpnej ceny za predmet kúpy.  
 
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
7. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmluvou. 
Zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy súhlasia s jej zverejnením.  
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8. Zmluvné strany prehlasujú, že na právne úkony sú  plne právne spôsobilé a že obsah kúpnej zmluvy 
sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi prejavmi ich  skutočnej vôle, že kúpnu zmluvu 
neuzavreli v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
9. Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia. 
 

 
V Osadnom, dňa ..........................                            V Michalovciach, dňa ................... 
 
 
 
Kupujúci:                                                            Predávajúci: 
 
 
 
.......................................     ............................................ 
    PhDr. Ján Šrenkel            Ing. Ivan Gombita 
  riaditeľ CSS Zátišie            konateľ spoločnosti 
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Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve:  
 
Technická špecifikácia + obrázkový materiál 
 
 
Vozidlo: Fiat Scudo G9 Panorama 2,0 JTD 16v 128k+DPF dlhý rázvor 

 
 

Technické parametre:                                                   
Motor: diesel 
Prevodovka: 6-stup. manuál 

Zdvihový objem motora: (cm³): 1997  
Ilustra čný obrázok  

Výkon motora (k/kW) : 128/94  
Počet valcov: 4 
Točivý moment (Nm pri ot/m): 320 pri 2000ot./min. 
Palivo: diesel 
Kombinovaná spotreba (l/100km): 6,9 
Objem batožinového priestoru (dm³): 1230 
Emisie CO2 (g/100km): 179 
 
 
Výbava vozidla: 
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, ABS + EBD (elektronický rozdeľovač brzdnej sily), 
Senzor automatického spúšťania stieračov a svetlometov, Stmavené okná zadných a piatych dverí, 
Predné hmlové svetlomety, Kolesá z ľahkých zliatin 16", Kryt batožiny + krátka zadná odkladacia 
plošina, Automatická dvojzónová klimatizácia s peľovým filtrom *, Zadné výklopné dvere s 
vyhrievaným oknom a stieračom, Klimatizácia + zadné prídavné kúrenie s neprogramovateľným 
webastom *), Neprogramovateľné prídavné kúrenie Webasto *), Alarm s priestorovou ochranou a dead 
locking, Atermické čelné sklo, Autorádio s CD + 4 reproduktory, ovládanie na volante, Sada Štart: 
Silnejší batérie, alternátor a štartér, Tempomat, Vyhrievané sklopné vonkajšie spätné zrkadlá + 
elektrické ovládanie okien s ochranou, Pack Integrale - jednotná farebná kombinácia *), Kit Fix&Go, 
Airbag vodiča, Airbag spolujazdca, 1. bočné posuvné presklené dvere (na strane spolujazdca), 2. bočné 
posuvné presklené dvere (na strane vodiča), Sedadlo spolujazdca s aktívnym výškovým a bedrovým 
nastavením s lakťovou opierkou, Dve posuvné okná v 2. rade, Velúrové poťahy, Paket Look, 
Plnohodnotná rezerva, Vyberateľné, naklápacie a sklopné sedadlá 3. radu *), 2 výsuvné držiaky na 
nápoje v palubnej doske + zapaľovač cigariet desce, Logistický doplnok, metalická farba, ťažné 
zariadenie 
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Úprava vozidla na prevoz osôb so ZŤP na invalidnom vozíku: 

Možnosti: 
1. Zdvižné čelo pre imobilných model DH-P20  350 kg výrobca – DHOLLANDIA 

- Plošina - oceľová sieť, šírka 820 mm 
- Príslušenstvo: - diaľkové ovládanie na špirálovom kábli, ovládač integrovaný do madla, 

prechodový plech, blikacie svetlá, paletové zarážky, kábel 1x 10m – 25mm2, ručná pumpa 
- Fixácia – kotviace lišty na kotvenie invalidného vozíka 
- Individuálna prestavba vozidla – zápis do OEV (osvedčenie o evidencii vozidla)  

2.Teleskopická nástupná plošina do zadných dverí (nie je pevne spojená s vozidlom a je možné 
jej použitie aj mimo vozidla) 

           - Kotvenie invalidného vozíka 
 
 
 
V Osadnom, dňa....................                V Michalovciach, dňa.................... 
Kupujúci:        Predávajúci: 
 
 
 
 
 
................................................    ................................................ 
PhDr. Ján Šrenkel      Ing. Gombita Ivan 
Riaditeľ CSS Zátišie      konateľ spoločnosti 
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Príloha č. 2 ku kúpnej zmluve:  
 
Kalkulácia kúpnej ceny predmetu kúpy         
 
 
 

 
Poradové 
číslo 

Predmet 
kúpy 

Obchodný 
názov 

Množstvo Cena bez 
DPH 

Sadzba 
DPH 

 Výška 
DPH v 
EUR 

Cena s 
DPH 

1. Špeciálne 
upravené 8 
miestne 
motorové 
vozidlo 

Špeciálne 
vozidlo pre 
ZŤP 

     1ks 22.831,66,-      20% 4.566,34,- 27.398,00,- 

 
 
                                                                                              
 


