
 

 

KÚPNA ZMLUVA  

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších zákonov medzi  

 

I. 

Zmluvné strany 

 

 

Kupujúci: 

Záchranná zdravotná služba Bratislava 

Právna forma: štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR 

So sídlom: Antolská 11, P.O.Box 15, 850 07  Bratislava 

Zastúpená: MUDr. Boris Moťovský, riaditeľ 

IČO: 17 33 62 10 

DIČ: 2020845827 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000287955/8180 

Kontaktná osoba: Ján Šustek 

Telefónne číslo/email: 02/68206128/ sustek@emergency-ba.sk 

 

(ďalej len kupujúci) 

 

Predávajúci:     

Názov: ContiTrade Slovakia s.r.o. 

Sídlo: Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov 

Právna forma: OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vl. Č. 14748/R 

Zastúpený: Ing. Igor Valko a Ing. Martin Markovič, konatelia spoločnosti 

IČO: 36 336 556 

DIČ: 2021867705 

DIČ DPH: SK 2021867705 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Michalská 18, Bratislava 

Číslo účtu: 171280-0025573163/7500 

Kontaktná osoba: Ing. Eirk Dzuro, obchodný zástupca 

Telefónne číslo/email: 0911 109 680, 02/49109941, erik.dzuro@pneubox.sk 

 

(ďalej len predávajúci) 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu tovar – pneumatiky 

podľa špecifikácie a v objeme/počte, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve ako neoddeliteľná 

súčasť zmluvy a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu za tovar dojednanú kúpnu cenu 

podľa tejto zmluvy, ktorá nesmie prekročiť finančný limit 60.000,-€ bez DPH.  
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III. 

Miesto  a termín plnenia zmluvy 

 

Odberným miestom kupujúceho – miestom plnenia zmluvy je sídlo kupujúceho v Bratislave, 

na Antolskej ul. č. 11. 

  

Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu na odberné miesto na vlastné náklady. Tovar 

je dodaný v deň jeho odovzdania a prevzatia na odbernom mieste. 

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy.  

 

IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov na základe najnižšej ceny v elektronickej aukcii vo verejnej súťaži.  

 

Celková cena je stanovená dohodou zmluvných strán tak, že v kúpnej cene sú zahrnuté všetky 

náklady predávajúceho potrebné k dodaniu predmetu zmluvy na miesto plnenia, t.j. dodávky, 

dopravy na miesto plnenia predmetu zmluvy. 

Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar na základe faktúry vystavenej predávajúcim 

a to bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, po riadnom a včasnom dodaní 

predmetu zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 

kupujúcemu. Súčasťou faktúry bude aj preberací a odovzdávací protokol za celú realizáciu 

predmetu zmluvy, potvrdený oboma zmluvnými stranami. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať správne údaje a nebude vystavená po formálnej aj 

obsahovej (vecnej) stránke správne, kupujúci vráti takto doručenú nesprávnu faktúru späť 

predávajúcemu na opravu, resp. prepracovanie. Kupujúci sa týmto nedostáva do omeškania 

s úhradou faktúry. Kupujúci uhradí následne až správne vecne a formálne vyhotovenú, 

vystavenú a riadne doručenú faktúru predávajúcemu v lehote splatnosti, ktorá začne plynúť 

odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej a doručenej faktúry predávajúcim 

kupujúcemu.  

Za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň pripísania fakturovanej ceny na účet 

predávajúceho. 

V.  

Dodacie podmienky 

Predmet zmluvy sa odovzdá na základe preberacieho a odovzdávacieho protokolu, 

podpísaného a potvrdeného oprávnenými zamestnancami (osobami) zástupcov oboch 

zmluvných strán. 

Predávajúci dodá tovar, ktorý bude certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v SR a bude 

vyhovovať platným medzinárodným normám a všeobecne záväzným právnym predpisom SR 

ako i ostatným predpisom SR. 



Predávajúci sa zároveň zaväzuje k povinnosti bezplatne odobrať a ekologicky zlikvidovať 

ojazdené, už použité ako i nepoužité pneumatiky z miesta sídla kupujúceho, kde bude 

uskutočnená dodávka nových pneumatík a to v rovnakom počte. 

Vlastnícke právo na celý predmet zmluvy prechádza na kupujúceho dňom prevzatia riadne 

dodaného predmetu zmluvy a zaplatením kúpnej ceny po riadne splnenom záväzku (po 

protokolárne prebratom a odovzdanom tovare). Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy 

prechádza na kupujúceho spolu s prechodom vlastníckeho práva. 

 

VI.  

Reklamácia a zodpovednosť za vady 

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v množstve, prevedení a akosti 

podľa podmienok tejto zmluvy. V prípade, že sa tak nestane, má predmet zmluvy vady. Vady 

dodávky je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu 

po ich zistení. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu 

faxom, resp. e-mailom. 

Predávajúci sa zaväzuje počas záručnej doby deklarovanej výrobcom bezplatne odstrániť 

vady predmetu zmluvy. 

VII. 

 Úroky z omeškania a zmluvné pokuty 

V prípade omeškania s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený vyúčtovať a kupujúci je 

povinný zaplatiť úrok z omeškania podľa ustanovení Obchodného zákonníka z dlžnej sumy za 

každý deň omeškania, odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti faktúry do dňa zaplatenia 

faktúry. 

V prípade, že predávajúci bude meškať s dodaním tovaru o viac ako 10 dní, kupujúci je 

oprávnený účtovať predávajúcemu úrok z omeškania podľa ustanovení Obchodného 

zákonníka za každý deň omeškania s dodaním tovaru. 

Uplatnením peňažných sankcií podľa tohto článku nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

VIII. 

 Záverečné ustanovenia 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti spojené s touto zmluvou musia byť 

doručené druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla, uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

V prípade zmeny sídla je príslušná zmluvná strana túto zmenu písomne oznámiť druhej 

zmluvnej strane, inak sa na zmenu sídla z hľadiska doručovania písomností na účely tejto 

zmluvy nebude prihliadať.  

Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa považuje za doručenú, prijatú druhou zmluvnou 

stranou na siedmy (7) deň odo dňa jej preukázateľného odoslania a to aj v prípade, ak 

príslušná zmluvná strana písomnosť v tejto lehote neprevezme, prípadne ho odmietne 

prevziať.  



Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich 

z tejto zmluvy okamžite odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, 

ktorá jej vinou vznikla, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pre 

odstránenie pochybností sa zmluvné strany týmto dohodli, že podstatným porušením 

zmluvných povinností sa má na mysli nedodanie predmetu zmluvy v dojednanom termíne 

plnenia, pri prekročení dohodnutého termínu o viac ako 20 dní alebo nedodanie predmetu 

zmluvy v kvalite a/alebo množstve stanového touto zmluvou alebo výskyt neodstrániteľných 

vád predmetu zmluvy alebo neuhradenie dojednanej kúpnej zmluvy v lehote splatnosti, 

prekračujúc lehotu splatnosti o viac ako 30 dní.  

Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu ukončiť i po vzájomnej dohode, písomne. 

Táto zmluva sa môže meniť, dopĺňať iba písomným dodatkom ku zmluve, podpísaným 

oboma zmluvnými stranami a to po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.  

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov ako i ostatnými právnymi 

predpismi SR. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 

predávajúci a jedno vyhotovenie kupujúci. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je i príloha č. 1 – Cenník – Opis predmetu zmluvy. 

Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy si dôkladne prečítali, porozumeli mu a zmluvu 

uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie pod nátlakom a nie v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

V Bratislave, dňa ...................................... 

 

 

Kupujúci:                                                                         Predávajúci: 

 

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

MUDr. Boris Moťovský, riaditeľ                                  Ing. Igor Valko,  

                                                                                          Ing. Martin Markovič,  

                                                                                          konatelia spoločnosti 

 

 

 

 


