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Kúpna zmluva  
 

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 
 

Čl. I 
Zmluvné strany  

 

Predávajúci:          LED-SOLAR, s.r.o.          

Sídlo:    Lesnícka 2/A, 080 05 Prešov 

Štatutárny orgán:            Ing. Jaroslav Jaduš, PhD. – konateľ spoločnosti   

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a. s.   

IBAN:    SK901111 000000 1333800000 

BIC/SWIFT:   UNCRSKBX 

IČO:    44070152    

DIČ:  2022581011 

IČ DPH : SK2022581011   

Údaje o zápise spoločnosti:  zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro., vložka č. 

19889/P 

Kontaktný e-mail:  info@led-solar.sk 

 

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

a 

 

Kupujúci: Obec Zborov 

Sídlo:           Lesná 10, 086 33 Zborov 

V zastúpení  Ján Lukáč – starosta 

Bankové spojenie: VÚB BARDEJOV 726522/0200 

IBAN:                                          SK460200 000 000000726522 

BIC/SWIFT: SUBASKBX 

IČO:  00322741 

DIČ:  2020624804 

Kontaktný e-mail: starosta@zborov.sk 

 

(ďalej len „kupujúci“) 

 
 

 
 
Podkladom na uzavretie tejto kúpnej zmluvy je výzva kupujúceho na predloženie cenovej ponuky z 12.6.2017 

a ponuka predávajúceho zo 16.6.2017 v rámci zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

mailto:info@led-solar.sk
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Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je predaj a kúpa LED svietidiel pre verejné 

osvetlenie s nasledujúcimi parametrami svietidiel: 

2.1.1. požadovaný výkon LED svietidiel max. 23 W 

2.1.2. požadovaný svetelný tok LED svietidiel min. 2500 lm 

2.1.3. požadovaný merný výkon LED svietidiel min. 117 lm/W. 

 

2.2. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu LED svietidlá s parametrami 

zodpovedajúcimi bodu 2.1. tejto zmluvy, a to LED svietidlá s názvom LED Street SII 23 W v počte 130 

ks a kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje od predávajúceho predmet zmluvy prevziať a uhradiť zaň 

kúpnu cenu podľa podmienok dojednaných ďalej v tejto zmluve. 

  

 

Čl. III 

Termín a miesto dodania 

 

3.1. Predávajúci dodá predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy najneskôr do 7.7.2017 . 

3.2. Miestom dodania predmetu zmluvy je obec Zborov.  

3.3. Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho odovzdanie a prevzatie, vrátane odovzdania všetkých 

dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy na základe Preberacieho protokolu podpísaného 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

 

Čl. IV 

Kúpna cena 

 

4.1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, nasledovne: 

4.1.1 Zmluvná cena bez DPH / ks 115,00 EUR 

4.1.2 Zmluvná cena bez DPH/130 ks 14.950,00 EUR 

4.1.3. 20 % sadzba DPH 2 990,00 EUR 

4.1.3 Zmluvná cena vrátane DPH celkom 17 940,00 EUR 

 

Slovom: sedemnásťtisícdeväťstoštyridsať eur. 

 

 

 

Čl. V 
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Platobné podmienky 

 

5.1. Kúpna cena za predmet zmluvy bude uhradená bezhotovostným bankovým prevodom na účet 

predávajúceho uvedený v článku I. tejto zmluvy po dodaní tovaru v 2 splátkach: 

5.1.1. Prvú splátku vo výške 10 000,00 EUR bez DPH, spolu 12 000,00 s DPH uhradí kupujúci 

najneskôr do 31.7.2017. 

5.1.2. Druhú splátku vo výške 4 950,00 EUR bez DPH, spolu 5 940,00 s DPH uhradí kupujúci 

najneskôr do 31.1.2018. 

5.2. Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet zmluvy na základe predávajúcim vyhotovenej 

a doručenej faktúry. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru kupujúcemu na základe Preberacieho 

protokolu.  

5.3. Faktúra bude doručená kupujúcemu do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy na 

základe preberacieho protokolu. 

5.4. Lehota splatnosti faktúry bude zosúladená s bodom 5.1. tejto zmluvy. 

5.5. Predávajúcim predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade so zákonom                       

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

5.6. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov. 

          

 

Čl. VI 

Záručná doba a zodpovednosť za vady  

 

 

6.1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude vyrobený podľa podmienok tejto zmluvy, bude zodpovedať 

technickým normám a predpisom a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 

zmluve. 

 

6.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania kupujúcemu. 

Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá predávajúci iba vtedy, ak boli 

spôsobené porušením jeho povinnosti. 

 

6.3. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru.  

 

6.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má kupujúci právo 

požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vady podľa podmienok uvedených v tejto 

zmluve. 

 

6.5. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy v zmysle bodu 6.4. do 30 

kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie kupujúceho a vady odstrániť v čo najkratšom 

technicky možnom termíne. 

 

6.6. Ak sa ukáže, že vada predmetu zmluvy je neopraviteľná, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne  od 

zistenia tejto skutočnosti dodať kupujúcemu náhradný tovar. 

 

6.7. Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou 

do rúk oprávneného zástupcu predávajúceho podľa čl. I. tejto zmluvy alebo prostredníctvom e-mailu 
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uvedeného v čl. I. bode 1.1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho podľa článku I. 

bodu 1.1. tejto zmluvy. 

 

6.8. Reklamácia tovaru musí obsahovať označenie kúpnej zmluvy, dôvod reklamácie a stručný popis vady 

tovaru.  

 

6.9. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní potvrdiť kupujúcemu prijatie 

reklamácie a oznámiť mu dátum doručenia reklamovaného tovaru. Doručením reklamovaného tovaru 

začína plynúť lehota pre vybavenie reklamácie pre predávajúceho. 

 

6.10. Prepravné náklady spojené s uplatnením reklamácie znáša v plnej miere kupujúci. Ak je reklamácia 

vyhodnotená ako oprávnená, hradí účelne vynaložené náklady spojené  s uplatňovaním práv zo 

zodpovednosti za vady predávajúci. 

 

6.11. Reklamácia sa považuje za vybavenú  ukončením reklamačného konania, a to buď odovzdaním 

opraveného tovaru alebo výmenou tovaru alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie. 

 

6.12. Záruka sa nevzťahuje na: 

• poruchy spôsobené nesprávnym elektrickým zapojením 

• mechanické poškodenie 

• poškodenie v dôsledku nesprávneho používania 

• neodborný zásah do akejkoľvek časti produktu 

• použitie neschválených komponentov pri svojpomocnej oprave 

• poškodenie v dôsledku pôsobenia prírodných živlov 

• poškodenie v dôsledku prepätia v elektrickej distribučnej sieti 

• výrobky s poškodeným alebo chýbajúcim identifikačným štítkom 

• prirodzené opotrebenie produktov a jednotlivých komponentov 

 

 

 

Čl. VII. 

SANKCIE 

 

 

7.1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru kupujúcemu môže kupujúci  požadovať zmluvnú 

pokutu vo výške 0,04 % z ceny nedodaného tovaru za každý, aj začatý deň omeškania.  

 

7.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny môže predávajúci požadovať od kupujúceho 

úrok z omeškania vo výške 0,04% z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania, začínajúc dňom 

nasledujúcim po dni splatnosti, až do dňa uskutočnenia platby. 

 

7.3. Zaplatená sankcia nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 Obchodného 

zákonníka. 

 

 

 

 

 

 

Čl. VIII 
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Skončenie zmluvy 

 

8.1. Zmluva môže skončiť: 

8.1.1. splnením v dohodnutej dobe, na ktorú bola uzavretá, 

8.1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, 

8.1.3. odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán v prípade podstatného 

porušenia zmluvných povinností. 

8.2. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť: 

8.2.1. v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy predávajúcim, pričom za podstatné porušenie 

zmluvy sa považuje: 

8.2.1.1. omeškanie predávajúceho s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 dní od 

dohodnutého termínu dodania,  

8.2.1.2. ak predávajúci neodovzdá predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite, 

8.2.2. v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak predávajúci nesplní svoju povinnosť ani 

v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá, 

8.2.3. v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností predávajúcim, ktoré vyplývajú 

z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, za 

opakované sa považuje preukázateľne porušenie dvakrát a viackrát. 

8.3. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení. 

 

 

Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 

č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predávajúci berie na vedomie povinnosť 

kupujúceho zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom 

dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu. 

9.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 

9.3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.1.2018. 

9.4. Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán len v prípade, ak nebudú v rozpore s ustanovením § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní a európskou legislatívou. 

9.5. Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európske únie. 

9.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu. 

9.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá 

v  tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne a dôsledne prečítali, 

jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali 
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V Prešove, dňa 28.6.2017 V Zborove, dňa 28.6.2017 

 

 

 

Za predávajúceho:      Za kupujúceho: 

Ing. Jaroslav Jaduš, PhD., konateľ           Ján Lukáč, starosta obce 


