
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÚPNA ZMLUVA Č. 1200011894/57017/2020-S31 

ZO DŇA MMMMMMMM 

MEDZI 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.  

IČO: 35 914 921 IČ DPH: SK2021920065 

 

A 

 

AZ-KOVEX plus s.r.o. 

IČO: 45 498 199, IČ DPH: SK2023026313 
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Táto kúpna zmluva č. 1200011894/57017/2020-S31 zo dňa mmmmmmmm    (ďalej len „Zmluva“) je 

uzavretá 

MEDZI: 

(1) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., so sídlom Drieňová 24, 820 09 Bratislava, zapísaná 

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3496/B, IČO: 35 914 921, 

DIČ:2021920065, IČ DPH: SK2021920065, bankové spojenie: MMMMMMMM MMMMM., IBAN: 

MMMMMMMM MMMMMMMM, BIC: MMMMMMMM, konajúci: Ing. Roman Gono, predseda 

predstavenstva, Ing. Ľubomír Kuťka, člen predstavenstva, (ďalej len „ZSSK CARGO“ alebo 

„Predávajúci“) 

 

(2) AZ-KOVEX plus s.r.o. so sídlom Československej armády 10, 934 01 Levice, zapísaná v obchodnom 

registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 26544/N, IČO: 45 498 199, DIČ: 2023026313, 

IČ DPH: SK2023026313, IBAN: MMMMMMMM MMMMMMMM, BIC: MMMMMM, konajúci: 

JUDr. Miroslav Santus, konateľ, (ďalej len „Kupujúci“) 

 

(ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „Zmluvná strana“). 

 

 

VZHĽADOM NA TO, ŽE: 

 

(A) ZSSK CARGO má za podmienok dohodnutých Zmluvou záujem predať Kupujúcemu Predmet kúpy 

(ako je tento pojem definovaný v bode 1.1 a v bode 2. tejto Zmluvy) 

 

a 

 

(B) Kupujúci má záujem Predmet kúpy od ZSSK CARGO kúpiť za Cenu ako je tento pojem definovaný 

v bode 1.1 a v bode 3. Zmluvy; 

 

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI TAKTO: 

 

1. DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ 

 
1.1 Definície 

 

Nasledujúce slová/slovné spojenia uvedené v Zmluve s veľkým začiatočným písmenom majú v Zmluve 

v akomkoľvek gramatickom tvare nasledovný význam: 

 
Cena - peňažná suma dohodnutá Zmluvnými stranami v Zmluve ako peňažné protiplnenie, ktoré je 

Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu za dodanie Predmetu kúpy v súlade s touto Zmluvou. 

DPH - daň z pridanej hodnoty tak ako je definovaná a upravená všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

Faktúra - písomný dokument s náležitosťami stanovenými a požadovanými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky vyhotovený v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto 

Zmluvy, na základe ktorého je Zmluvná strana povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane peňažnú sumu 

uvedenú na Faktúre. 

Kontaktná osoba - zamestnanec Zmluvnej strany určený Zmluvnou stranou v Zmluve, ktorý je 

oprávnený zastupovať Zmluvnú stranu v obchodných a technických záležitostiach súvisiacich s plnením 

predmetu tejto Zmluvy (najmä podpísať Odovzdávací a preberací protokol) ako aj v akejkoľvek inej 

súvislosti s plnením predmetu Zmluvy, pričom rozsah zastupovať Zmluvnú stranu ZSSK CARGO, 

alebo Zmluvnú stranu Kupujúceho môže byť obmedzený v článku 8.4. resp. v článku 8.2. tejto Zmluvy. 

Kontaktné údaje - údaje Zmluvných strán, na ktoré sa oznamujú a/alebo doručujú akékoľvek 

oznámenia, žiadosti, požiadavky, návrhy, súhlas/nesúhlas, schválenie/odmietnutie schválenia, výpovede 

alebo akákoľvek iná komunikácia predpokladaná, vyžadovaná alebo povolená Zmluvou. 
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Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

Preberací protokol - písomný dokument, ktorým Kontaktné osoby Zmluvných strán potvrdia 

odovzdanie Predmetu kúpy Kupujúcemu, resp. prevzatie Predmetu kúpy Kupujúcim; vzor Preberacieho 

protokolu tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

Pracovný deň - deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani dňom pracovného 

voľna v Slovenskej republike.  

Predmet kúpy - hnacie dráhové vozidlá špecifikované v bode 2.2. tejto Zmluvy a v Prílohe č. 1 tejto 

Zmluvy, ktoré majú byť na základe tejto Zmluvy predané (dodané) zo strany ZSSK CARGO 

Kupujúcemu. 

Vyúčtovacia faktúra – písomný dokument – daňový doklad s náležitosťami stanovenými 

a požadovanými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike vyhotovený v súlade s touto Zmluvou, na základe ktorého sa zúčtuje poskytnutý preddavok 

(záloha) na kúpnu cenu vo výške dohodnutej v tejto Zmluve a uvedenej na Faktúre.  

Zálohová faktúra –  písomný dokument vyhotovený v súlade s touto Zmluvou, na základe ktorého je 

Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu vopred Cenu za kúpu Predmetu kúpy dohodnutú v tejto 

Zmluve a uvedenú na Faktúre.  

Zákon o DPH – zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

1.2. Výkladové pravidlá 

 

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú všetky jej prílohy. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sa stávajú aj 

písomné dodatky, ktoré Zmluvné strany podpísali po vzájomnej dohode. 

 

2. PREDMET ZMLUVY  

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je: 

 
(a) záväzok ZSSK CARGO dodať Kupujúcemu Predmet kúpy, bližšie špecifikovaný v bode 2.2. 

a v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy za Cenu 611.000.- EUR bez DPH, (slovom šesťstojedenásťtisíc 

EUR bez DPH) a previesť na Kupujúceho vlastníctvo k Predmetu kúpy; a  

(b) tomu zodpovedajúci záväzok Kupujúceho Predmet kúpy od ZSSK CARGO prevziať a zaplatiť 

ZSSK CARGO Cenu podľa bodu 2.2. a článku 3. tejto Zmluvy. 

2.2. ZSSK CARGO sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje predať (dodať) Kupujúcemu 9 kusov 

nevyužívaných hnacích dráhových vozidiel typov bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy 

a Kupujúci sa za to zaväzuje zaplatiť ZSSK CARGO dohodnutú Cenu 611.000.- EUR bez DPH 

(slovom šesťstojedenásťtisíc EUR bez DPH), v súlade s podmienkami a spôsobom stanoveným ďalej  

v tejto Zmluve. 

 

  

3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1. Celková Cena, ktorú sa Kupujúci zaväzuje za kúpu Predmetu kúpy zaplatiť ZSSK CARGO je 611.000.- 

EUR bez DPH (slovom šesťstojedenásťtisíc EUR bez DPH). K Cene poskytnutého plnenia bude 

uplatnená DPH podľa platných príslušných ustanovení Zákona o DPH v čase vzniku daňovej 

povinnosti. Jednotková kúpna cena každého hnacieho dráhového vozidla, ktoré je Predmetom kúpy 

podľa tejto Zmluvy, je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

 
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci zaplatí Cenu 733.200.- (slovom sedemstotridsťtritisícdvesto) 

EUR vrátane príslušnej sadzby DPH v prospech bankového účtu ZSSK CARGO na základe vystavenej 
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Zálohovej faktúry. Predávajúci vystaví Zálohovú faktúru do 5 Pracovných dní odo dňa účinnosti tejto 

Zmluvy. Splatnosť Zálohovej faktúry je 10 dní odo dňa jej vystavenia.  

 

Zálohová faktúra bude Kupujúcim uhradená bezhotovostným prevodom na bežný účet ZSSK CARGO  

uvedený v Zmluve a/alebo na Zálohovej faktúre, pričom prioritu má účet uvedený na Zálohovej    

faktúre. Za deň úhrady Ceny podľa Zálohovej faktúry sa považuje deň pripísania fakturovanej sumy na 

účet ZSSK CARGO.  

Faktúra – daňový doklad na prijatú platbu bude vystavená v súlade so Zákonom o DPH a ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti podľa 

príslušných platných právnych predpisov a musí obsahovať tiež číslo tejto Zmluvy. 

 

 
3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že po každom dodaní Predmetu kúpy budú vystavené nasledujúce doklady: 

Faktúra vyúčtovacia a v dvoch vyhotoveniach Preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať 

nasledovné náležitosti: číslo tejto Zmluvy, mená a priezviská osôb poverených k prevzatiu 

a odovzdaniu Predmetu kúpy za obidve Zmluvné strany, označenie Predmetu kúpy, dátum prevzatia, 

resp. odovzdania Predmetu kúpy Kupujúcemu a miesto odovzdania. Preberací protokol bude potvrdený 

Zmluvnými stranami tak, že každá zo Zmluvných strán tento protokol, prostredníctvom Kontaktných 

(oprávnených) osôb, podpíše a k podpisu pripojí pečiatku. Zmluvné strany sa dohodli, že deň 

podpísania Preberacieho protokolu zástupcami Zmluvných strán je zároveň aj dňom dodania Predmetu 

kúpy, resp. jeho príslušnej časti.  

 
3.4. ZSSK CARGO sa zaväzuje doručiť príslušnú faktúru na adresu uvedenú v Kontaktných údajoch 

Kupujúceho bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa jej vystavenia. 

 

4. ĎALŠIE DOHODNUTÉ PODMIENKY 

 
4.1. Miestom dodania Predmetu kúpy (miesto odovzdania a prevzatia hnacích dráhových vozidiel 

Kupujúcim) je miesto deponácie HDV na území Slovenskej republiky, ktoré je uvedené v Prílohe č. 1 

tejto Zmluvy (ďalej len „Miesto dodania“). Predávajúci odovzdá Kupujúcemu hnacie dráhové vozidlá, 

ktoré sú Predmetom kúpy podľa tejto Zmluvy, najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto Zmluvy; zmluvné strany sa dohodli, že v priebehu tejto lehoty je Predávajúci oprávnený odovzdať 

Kupujúcemu Predmet kúpy aj po častiach. Kupujúci je povinný zabezpečiť prevzatie Predmetu kúpy 

alebo jeho akejkoľvek časti v Mieste dodania v deň uvedený vo výzve Predávajúceho, príp. v deň 

dohodnutý Zmluvnými stranami. Všetky náklady spojené s prevzatím Predmetu kúpy v Mieste dodania, 

vrátane nákladov na zmenu registrovaných údajov v národnom registri vozidiel na Dopravnom úrade 

znáša Kupujúci. V prípade, že Kupujúci neprevezme Predmet kúpy od Predávajúceho ani napriek 

opakovanej výzve Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť; odstúpením nie 

je dotknuté právo Predávajúceho uplatňovať si nárok na náhradu škody, ktorá tým Predávajúcemu 

vznikla.  
 

4.2. Na základe potvrdeného Odovzdávacieho a preberacieho protokolu zástupcami Zmluvných strán ZSSK 

CARGO požiada o zmenu registrácie hnacích dráhových vozidiel, ktoré sú Predmetom kúpy podľa tejto 

Zmluvy, v národnom registri spravovanom Dopravným úradom v zmysle platnej legislatívy.  Náklady 

na zmenu registrovaných údajov v NVR Predávajúci refakturuje Kupujúcemu do 10 dní od doručenia 

Výzvy na zaplatenie správneho poplatku z Dopravného úradu. Kupujúci je povinný uhradiť 

Predávajúcemu faktúru do 15 dní  od vystavenia faktúry.   
 

4.3. Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení záväzkov vyplývajúcich im z tejto Zmluvy vzájomne 

spolupracovať a poskytovať si pri tom všetku potrebnú súčinnosť. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú 

informovať sa o všetkých skutočnostiach relevantných pre riadenie a včasné plnenie svojich povinností 

a záväzkov vyplývajúcich im zo Zmluvy, ako aj o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť 

alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu tejto Zmluvy. 
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4.4. Zmluvné strany sú povinné plniť svoje povinnosti a záväzky vyplývajúce im z tejto Zmluvy a zo 

súvisiacich platných právnych predpisov riadne a včas tak, aby nedochádzalo k omeškaniu s ich 

plnením. 

 
4.5. Kupujúci je povinný pri prevzatí Predmetu kúpy dodržiavať, zachovávať a rešpektovať okrem 

všeobecne záväzných právnych predpisov SR aj interné predpisy ZSSK CARGO, ktoré sú Kupujúcemu 

známe, alebo predpisy, na dodržiavanie ktorých ZSSK CARGO Kupujúceho výslovne upozornila 

a predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane. ZSSK CARGO nezodpovedá 

za pracovné a iné úrazy zamestnancov Kupujúceho podieľajúcich sa na plnení predmetu tejto Zmluvy, 

ku ktorým došlo k v priestoroch ZSSK CARGO. 

 
4.6. Kupujúci podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že technický stav Predmetu kúpy, resp. všetkých hnacích 

dráhových vozidiel, ktoré sú Predmetom kúpy podľa tejto Zmluvy, je mu dobre známy, keďže Predmet 

kúpy si vopred starostlivo prehliadol a ZSSK CARGO poskytla Kupujúcemu dostatok času a súčinnosti 

pri prehliadke Predmetu kúpy, pričom Kupujúci všetky hnacie dráhové vozidlá, ktoré sú Predmetom 

kúpy podľa tejto Zmluvy kupuje a preberá od Predávajúceho v stave v akom tieto stoja a ležia.  
 

 

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA 

 

5.1. ZSSK CARGO neposkytuje žiadnu záruku za dodaný Predmet kúpy ani na žiadnu jeho súčasť, či 

príslušenstvo. Súčasne Kupujúci vyhlasuje, že si je vedomý tej skutočnosti, že titulom prípadných vád 

Predmetu kúpy, resp. ktorejkoľvek k z vecí tvoriacich Predmet kúpy, mu neprislúcha právo reklamácie 

ani nárok na náhrady škody, keďže Predmet kúpy, resp. žiadna z vecí tvoriacich Predmet kúpy nie je 

novou vecou, Kupujúci si Predmet kúpy vopred ohliadol a od ZSSK CARGO ho kupuje a preberá 

v stave v akom stojí a leží. 

  

6. SANKCIE 
 

6.1. V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou Zálohovej faktúry, je ZSSK CARGO 

oprávnená uplatňovať si voči Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky a to za 

každý aj začatý deň omeškania v súlade s § 369 Obchodného zákonníka. V prípade, že omeškanie 

Kupujúceho, hoci aj s časťou fakturovanej Ceny, bude trvať viac ako 15 dní, je Predávajúci oprávnený 

od tejto Zmluvy odstúpiť.  

 

 

7. KONTAKTY A DORUČOVANIE  

 

7.1. Akékoľvek oznámenia, žiadosti, požiadavky, návrhy, súhlas/nesúhlas, schválenie/odmietnutie 

schválenia, výpoveď alebo akákoľvek iná komunikácia predpokladaná, vyžadovaná alebo povolená 

Zmluvou (ďalej len „Korešpondencia“) musí mať písomnú formu  a musí byť doručená Zmluvnej 

strane poštou, elektronickou poštou, osobne, expresnou kuriérnou službou na Kontaktné údaje 

Zmluvnej strany, prípadne odovzdaná osobne Kontaktnej osobe Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa 

dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa skončenia trvania tejto Zmluvy budú doručované len 

prostredníctvom pošty, osobne alebo expresnou kuriérnou službou. 

 
7.2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel Zmluvných strán uvedené 

v tejto Zmluve, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, 

prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy 

určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa 

príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú 

stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej 

strane pred odosielaním Korešpondencie. 

 
7.3. Korešpondencia sa považuje za doručenú v deň doručenia zásielky, resp. v deň odmietnutia prevzatia 

zásielky, ak bola zásielka doručená poštou, osobne alebo expresnou kuriérnou službou. V prípade 

vrátenia zásielky ako nedoručenej sa Korešpondencia považuje za doručenú v deň jej vrátenia sa späť 

odosielateľovi ako nedoručená a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvedel. 
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7.4. Elektronická Korešpondencia (e-mail) sa považuje za doručenú dňom jej odoslania na e-mailovú adresu 

príslušnej Kontaktnej osoby alebo na príslušnú e-mailovú adresu uvedenú v Kontaktných údajoch, ak 

bola táto Korešpondencia odoslaná v dennom pracovnom čase do 14:00 hod.; ak bola elektronická 

Korešpondencia odoslaná po tomto čase, považuje sa za doručenú najbližší nasledujúci Pracovný deň 

po jej odoslaní. 

 

 

8. KONTAKTNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ OSOBY ZMLUVNÝCH STRÁN 

8.1. Kontaktné údaje Kupujúceho 

Adresa 
AZ-KOVEX plus s.r.o.  

Československej armády 10, 934 01 Levice, Slovenská republika 

Adresa na zaslanie faktúry 
AZ-KOVEX plus s.r.o., Československej armády 10, 934 01 Levice, Slovenská 

republika 

Telefón MMMMMMMM 

E-mail MMMMMMMM 

 
8.2. Kontaktné osoby Kupujúceho 

Meno a priezvisko Telefón E-mail Rozsah oprávnenia 

MMMMMMMM MMMMMMMM MMMMMMMM  

 

 
8.3. Kontaktné údaje ZSSK CARGO 

Adresa 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 

Drieňová 24, 820 09 Bratislava, Slovenská republika 

Adresa na zaslanie faktúry 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Sekcia účtovníctva a daní, Drieňová 

24, 820 09 Bratislava 

Telefón MMMMMMMM 

Internet  MMMMMMMM k 

 

8.4.  Kontaktné osoby ZSSK CARGO 

Meno a priezvisko Telefón E-mail Rozsah oprávnenia 

MMMMMMMM MMMMMMMM MMMMMMMM  

 

 
9. TRVANIE ZMLUVY 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva  zaniká: 

 
(a) splnením; 

 
(b)    písomnou  dohodou Zmluvných strán v deň tam uvedený; 

 
(c) nadobudnutím účinnosti písomného odstúpenia od tejto Zmluvy jednou zo Zmluvných strán 

v súlade s bodom 9.2. Zmluvy.  

 
9.2. Odstúpiť od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán v prípade podstatného porušenia 

zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou. Podstatným porušením zmluvných povinností sa 

rozumie porušenie takých povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, na ktoré sa podľa ustanovení Zmluvy 

viaže možnosť odstúpiť od tejto Zmluvy. Ostatné porušenia zmluvných povinností sa považujú za 

nepodstatné v zmysle ust. § 346 Obchodného zákonníka. Písomné odstúpenie od tejto Zmluvy 

nadobúda  platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie od tejto 

Zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody ani nároku na zmluvnú pokutu, ktorý vznikol 

v dôsledku porušenia povinností.  

 
9.3. Zánik tejto Zmluvy  nemá vplyv na práva a povinnosti  Zmluvných strán, ktoré vznikli počas existencie 

Zmluvy a ani na práva a povinnosti, z ktorých povahy a účelu vyplýva, že sa majú uplatňovať aj po 

zániku tejto Zmluvy. 

http://www.zscargo.sk/
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10. VLASTNÍCKE PRÁVO 

 

10.1. Vlastnícke právo k Predmetu kúpy Kupujúci nadobúda dňom podpísania Odovzdávacieho 

a preberacieho protokolu zástupcami Zmluvných strán. Nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy 

prechádza zo ZSSK CARGO na Kupujúceho okamihom podpisu Preberacieho protokolu oboma 

Zmluvnými stranami; ak sa Kupujúci dostane do omeškania s prevzatím Predmetu kúpy, prechádza 

nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy, príp. jeho časti, s ktorého prevzatím sa omeškal, prvým dňom 

tohto omeškania. 

 

 

11. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA 
 

11.1. Zmluva, jej interpretácia a vzťahy, ktoré vznikli na jej základe sa riadia všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky s tým, že Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek 

ustanovenia ktoréhokoľvek všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je 

kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo 

čiastočne) význam, účel a/alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy a/alebo dokumentov 

vzniknutých na jej základe. 

 

11.2. Akýkoľvek spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor Zmluvných strán, ktorý vznikne zo Zmluvy alebo 

v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou (vrátane akýchkoľvek a všetkých sporov týkajúcich sa jej uzavretia, 

platnosti, účinnosti, existencie a/alebo ukončenia) sa bude riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami 

Zmluvných strán vedenými v dobrej viere a s dobrým úmyslom. Ak sa takýto spor, nezrovnalosť 

a/alebo rozpor nepodarí vyriešiť ani vzájomnými rokovaniami Zmluvných strán najneskôr do 30 dní 

odo dňa ich začatia, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená podať žalobu na príslušný súd 

v Slovenskej republike. 

 
11.3. V prípade, ak je Zhotoviteľ zahraničnou osobou platí, že Zmluvné strany sa podľa čl. 25 ods. 1 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o 

uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach dohodli, že v prípade akéhokoľvek 

sporu súvisiaceho so zmluvným vzťahom založeným medzi nimi touto Zmluvou alebo nárokov na 

náhradu škody, má výlučnú právomoc konať a rozhodovať príslušný súd  podľa sídla ZSSK CARGO. 
 

 

12. CELÁ DOHODA 
 

12.1 Táto Zmluva, je písomným vyhotovením vzniknutej dohody na základe výsledku E-aukcie konanej dňa 

22.12.2020, pod ID: 10755. Zmluva, dokumenty v nej uvedené a všetky zmluvy, ktoré Zmluvné strany 

na základe tejto Zmluvy uzavrú, obsahujú celú dohodu Zmluvných strán týkajúcu sa transakcií 

zamýšľaných touto Zmluvou a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody Zmluvných strán, ústne alebo 

písomné, týkajúce sa týchto transakcií. 

 

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA 

 

13.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania osobami oprávnenými konať v mene obidvoch 

Zmluvných  strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

Úradu vlády SR podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 5a ods. 2 zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

13.2. Kupujúci vyhlasuje, že žiadne ustanovenie v tejto Zmluve nepovažuje za obchodné tajomstvo v zmysle 

ust. § 17 a nasl. Obchodného zákonníka alebo Dôvernú informáciu. 

 
13.3. Zmluvné strany sa navzájom zaväzujú dodržiavať všetky platnými právnymi predpismi stanovené 

povinnosti týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov, ktoré získajú a budú na základe tejto 

Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením spracúvať.  
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13.4. Ak sú k tomu splnené zákonom stanovené predpoklady, Kupujúci musí byť ku dňu uzavretia tejto 

Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona                  

č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a túto skutočnosť je povinný preukázať ZSSK CARGO pred podpisom 

tejto Zmluvy. Ak si Kupujúci túto povinnosť nesplní, resp. poskytne ZSSK CARGO nepravdivé alebo 

neaktuálne doklady o jej splnení, zodpovedá ZSSK CARGO za všetky škody, ktoré jej tým spôsobí, 

najmä je v tejto súvislosti povinný nahradiť ZSSK CARGO náklady na úhradu akýchkoľvek sankcii 

(pokút) uložených jej orgánmi verejnej správy za priestupok na úseku registrácie partnerov verejného 

sektora v celom rozsahu a ZSSK CARGO je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť. 

 

13.5. Ustanovenia tejto Zmluvy je možné meniť len na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou 

písomných a vzostupne očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve, podpísaných osobami oprávnenými 

konať v mene Zmluvných strán.  

 

13.4. Príloha č.1 a Príloha č. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

 

13.6. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží jedno 

vyhotovenie Zmluvy.  
 

13.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná 

voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili 

na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorej prejav zachytený v jej obsahu je dostatočne 

určitý a zrozumiteľný, Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v súlade so zásadami poctivého obchodného 

styku a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod nátlakom a ani v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, Zmluvu si prečítali, obsahu Zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju 

prostredníctvom osôb oprávnených konať v ich mene podpísali v deň, ktorý je uvedený na prvej strane 

tejto Zmluvy. 

 

 

PREDÁVAJÚCI:                                                                                KUPUJÚCI: 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.  AZ-KOVEX plus s.r.o. 

 

 

  

Ing. Roman Gono 

predseda predstavenstva 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 

 JUDr. Miroslav Santus 

konateľ spoločnosti 

AZ-KOVEX plus s.r.o. 

 

 

 

 

Ing. Ľubomír Kuťka 

člen predstavenstva 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 

 

 



      
             
 
 
 

                                      Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1200011894/57017/2020-S31 zo dňa ..........                                                                   
 
 

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU KÚPY 
(ZOZNAM ODPREDÁVANÝCH HNACÍCH DRÁHOVÝCH VOZIDIEL) 

 
 
 
 
 

p.č. číslo IM rad HDV číslo HDV Výrobné číslo deponácia HDV 
Cena v EUR 

bez DPH 

1 60018529 742 742.004-5 9967 RD Čierna nad Tisou 43.028.- 

2 60018405 742 742.020-1 9983 RD Zvolen 43.028.- 

3 60018239 742 742.256-1 12171 RD Zvolen 43.028.- 

4 60018539 742 742.324-7 12758 RD Žilina 60.239.- 

5 60018535 742 742.296-7 12730 RD Maťovce 154.902.- 

6 60018540 742 742.327-0 12761 RD Žilina 103.268.- 

7 60018200 742 742.337-9 12771 RD Žilina 77.451.- 

8 60018202 742 742.339-5 12773 RD Zvolen 43.028.- 

9 60018475 742 742.400-5 13168 RD Zvolen 43.028.- 

 



Príloha č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 1200011894/57017/2020-S31 zo dňa .............  

 

ODOVZDÁVACÍ A PREBERACÍ PROTOKOL ODPREDÁVANÝCH 
NEVYUŽÍVANÝCH HNACÍCH DRÁHOVÝCH VOZIDIEL 

  
   
 

 

Dňa ............... boli v .................................. odovzdané zástupcovi/zástupcom 
Kupujúceho /komu/ ............................................... hnacie dráhové vozidlá 
(uvedené v tabuľke nižšie), ktoré sú Predmetom kúpy podľa Zmluvy č. 
................... zo dňa .............., čo zástupcovia Zmluvných strán svojimi podpismi 
potvrdzujú.     
 
                                           

Por. 
č. 

Číslo HDV Rad Výrobné číslo 
Por. 
č. 

Číslo HDV Rad Výrobné číslo 

1.    2.    

 
 
 
Pozn.:  
 
 
 
Predávajúci (Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.): 
 
 
 
..............................................................                               ........................................... 
Odovzdal za Predávajúceho /meno, priezvisko, podpis/   pečiatka 
  
 
Kupujúci (........................................................................): 
 
 
 
.......................................................                       ........................................... 
Prevzal za Kupujúceho/meno, priezvisko, podpis/     pečiatka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


