
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÚPNA ZMLUVA Č. 1200013183/2022/S41 

 

MEDZI 

 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 

IČO: 35 914 921   IČ DPH: SK 2021920065 

 

 

A 

 

DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE – DOPRAVA, S. R. O. 
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Táto kúpna zmluva č.  1200013183/2022/S41 (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: SK 2021920065, 
bankové spojenie:                          , konajúca prostredníctvom: Ing. Roman Gono, 
predseda predstavenstva a Ing. Ľubomír Kuťka, člen predstavenstva. 
 
(ďalej len „ZSSK CARGO“ alebo „Predávajúci“) 

 
(2) Detská železnica Košice – Doprava, s. r. o., so sídlom Bencúrova 13, 040 01 Košice, 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,  oddiel: Sro, vložka č. 
45735/V, IČO: 52 213 889, DIČ: 2120950711, IČ DPH: SK2120950711 BIC:             
konajúci: Mgr. Igor Holéczy, konateľ a Peter Kočiško, konateľ. 
 
(ďalej len „Kupujúci“) 
 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Kupujúci je platiteľom DPH. 

(Predávajúci a Kupujúci ďalej spoločne v texte tejto Zmluvy aj ako „Zmluvné strany“ 
alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“). 

 

VZHĽADOM NA TO, ŽE: 

(A) ZSSK CARGO má za záujem za odplatu a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou 
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 a to za Cenu podľa bodu 
1.1 v spojení s článkom 3. tejto 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 a špecifikovaná v bode 3.1 tejto 
Zmluvy ako peňažné protiplnenie, ktoré je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu 
za dodanie Predmetu kúpy v súlade s touto Zmluvou. 

Dôverné informácie - všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky, dokumenty 
alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia, ktoré sa týkajú: 
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i. Zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych 
výsledkoch, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, 
aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom 
a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské 
stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom 
priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie 
o Zmluvnej strane);  

ii. zamestnancov a iných oprávnených osôb Zmluvných strán (osobné údaje 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov). 

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 Preberací 
protokol) ako aj v akejkoľvek inej súvislosti s plnením predmetu Zmluvy, pričom 
rozsah zastupovať Zmluvnú stranu 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. Na účely textu tejto Zmluvy sa 
Kontaktné osoby považujú za zástupcov Zmluvných strán. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností platí, že Kontaktné osoby nie sú oprávnené uzatvoriť (podpísať) túto 
Zmluvu. 

Občiansky zákonník - znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov. 

Obchodný zákonník - znamená 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. 1 tejto Zmluvy. 

Pracovný deň - znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného 
pokoja ani dňom pracovného voľna v Slovenskej republike.  

Predmet kúpy – hnacie dráhové vozidlo (ďalej len „HDV“) s evidenčným číslom  
92 56 1 770 092-5 (770.092-5),  ktorý má byť na základe tejto Zmluvy predaný (dodaný) 
zo strany ZSSK CARGO v prospech Kupujúceho. 
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Zálohová faktúra – písomný dokument vyhotovený v súlade s touto Zmluvou, na 
základe ktorého je Kupujúci povinný vopred zaplatiť Predávajúcemu časť Ceny za kúpu 
Predmetu kúpy dohodnutú v tejto Zmluve a uvedenú na Faktúre. 

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

1.2. Výkladové pravidlá 

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sa stávajú aj písomné dodatky, ktoré Zmluvné strany 
podpíšu po vzájomnej dohode. 

 

2. PREDMET ZMLUVY 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je: 

(a) záväzok ZSSK CARGO predať Kupujúcemu Predmet kúpy za dohodnutú Cenu 
a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy  

a 

(b) tomu zodpovedajúci záväzok Kupujúceho Predmet kúpy od ZSSK CARGO 
prevziať a zaplatiť ZSSK CARGO Cenu postupom podľa článku 3. tejto Zmluvy. 

2.2. ZSSK CARGO sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje predať (dodať) Kupujúcemu HDV 
radu 770.092-5 a bližšie špecifikovaného v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy a Kupujúci sa za 
to zaväzuje zaplatiť ZSSK CARGO dohodnutú Cenu v súlade s podmienkami 
a spôsobom stanoveným ďalej v tejto Zmluve. 

 

3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1. Cena, ktorú sa Kupujúci zaväzuje za Predmet kúpy Predávajúcemu zaplatiť, je 32.000,- 
EUR bez DPH (slovom tridsaťdvatisíc EUR bez DPH). 

V Cene sú zahrnuté náklady, ktoré vzniknú Predávajúcemu v súvislosti s prevozom 
Predmetu kúpy na dohodnuté miesto prevzatia/odovzdania Premetu kúpy podľa bodu 
4.1 tejto Zmluvy. 

K Cene bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov SR. 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci po uzatvorení tejto Zmluvy zaplatí 
Predávajúcemu časť kúpnej ceny vo výške 11.000,- EUR bez DPH (slovom 
jedenásťtisíc EUR bez DPH) a to na základe Zálohovej faktúry, ktorú Predávajúci 
vystaví do 5 Pracovných dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy. Splatnosť 
faktúry je 21 dní odo dňa jej vystavenia. 

Zálohová faktúra bude Kupujúcim uhradená bezhotovostným prevodom na bežný účet 
ZSSK CARGO uvedený v Zálohovej faktúre. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania 
fakturovanej sumy na účet ZSSK CARGO. Faktúra k prijatej platbe bude vystavená 
Predávajúcim v súlade s platnými ustanoveniami Zákona o DPH a doručená 
Kupujúcemu do 5 dní odo dňa jej vystavenia. 
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Predávajúci po odovzdaní predmetu kúpy Kupujúcemu na základe Preberacieho 
protokolu vystaví (Vyúčtovaciu) Faktúru, ktorej neoddeliteľnou prílohou bude 
Preberací protokol. Faktúra bude vystavená v súlade so Zákonom o DPH a musí 
obsahovať tiež číslo tejto Zmluvy. Preberací protokol bude vystavený v dvoch 
vyhotoveniach a bude obsahovať nasledovné náležitosti: číslo tejto Zmluvy, mená 
a priezviská osôb poverených k prevzatiu a odovzdaniu Predmetu kúpy za obe Zmluvné 
strany, označenie Predmetu kúpy, dátum prevzatia, resp. odovzdania Predmetu kúpy 
kupujúcemu, miesto odovzdania, pričom Preberací protokol bude potvrdený 
Zmluvnými stranami tak, že každá zo Zmluvných strán podpíše tento Preberací protokol 
prostredníctvom Kontaktných osôb a k podpisu pripojí pečiatku. Deň podpísania 
Preberacieho protokolu je zároveň dňom dodania Predmetu kúpy. 

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zvyšná časť Ceny z vyúčtovacej faktúry v sume 21.000,- 
EUR bez DPH bude Kupujúcim uhradená Predávajúcemu v splátkach podľa 
nasledovného splátkového kalendára: 

a) Kupujúci uhradí prvú splátku vo výške 11.000,- EUR bez DPH (slovom 
jedenásťtisíc) najneskôr do 1. 3. 2023; 

a 

b) v poradí druhú splátku vo výške 10.000,- EUR bez DPH (slovom desaťtisíc) 
najneskôr do 1.3. 2024. 

3.4. ZSSK CARGO sa zaväzuje doručiť príslušnú Vyúčtovaciu 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. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom odovzdania a prevzatia Predmetu kúpy 
Kupujúcim je Rušňové depo Haniska pri Košiciach. Kupujúci je povinný zabezpečiť 
prevzatie Predmetu kúpy v mieste odovzdania a prevzatia po uhradení časti Ceny 
Kupujúcim podľa bodu 3.2 tejto Zmluvy a to v deň uvedený vo výzve ZSSK CARGO, 
príp. v deň dohodnutý Zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa v záujme právnej istoty 
a prehľadnosti dohodli, že odovzdanie Predmetu kúpy zrealizujú do 14 kalendárnych 
dní odo dňa úhrady Zálohovej faktúry na bankový účet Predávajúceho, pokiaľ sa 
Zmluvné strany nedohodnú inak. 

V prípade, že Kupujúci neprevezme Predmet kúpy od Predávajúceho ani napriek 
opakovanej výzve Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, 
pričom v takomto prípade vráti Kupujúcemu uhradenú zálohu. Zároveň platí, že 
odstúpením nie je dotknuté právo Predávajúceho uplatňovať si nárok na náhradu škody, 
ktorá tým Predávajúcemu vznikla. Výška škody musí byť riadne preukázaná. 

4.2. Na základe potvrdeného Preberacieho protokolu zástupcami Zmluvných strán ZSSK 
CARGO požiada o zmenu registrácie HDV, ktoré je Predmetom kúpy podľa tejto 
Zmluvy, v národnom registri železničných vozidiel (NVR) vedeným Dopravným 
úradom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Náklady na 
zmenu registrácie Predmetu kúpy v NVR znáša ZSSK CARGO. 
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4.3. Kupujúci sa zaväzuje, že do uhradenia celej Ceny, uvedenej v bode 3.1 tejto Zmluvy, 
Predmet kúpy nescudzí ani s ním nebude nijako inak právne disponovať, najmä k nemu 
nezriadi záložné právo (vrátane akejkoľvek ťarchy) v prospech tretej osoby a 
neprenechá ho do odplatného či bezodplatného užívania tretej osobe. 

4.4. V prípade výnimočnej situácie vzniknutej v priamom dôsledku mimoriadnych opatrení 
prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 sa Zmluvné strany na tieto účely 
dohodli, že Predávajúci môže byť poverený prevzatím Predmetu kúpy v mene 
Kupujúceho. Poverenie na prevzatie musí Kupujúci vyhotoviť písomnej forme 
a následne zaslať Kontaktným osobám Predávajúceho, pričom Zmluvné strany sa 
výslovne dohodli, že postačí zaslanie e-mailom. 

4.5. 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. 

4.6. 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. 

4.7. 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. 

4.8. Kupujúci podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy je 
riadne oboznámený s technickým stavom Predmetu kúpy, keďže Predmet kúpy si 
vopred starostlivo prehliadol a ZSSK CARGO poskytla Kupujúcemu dostatok času 
a súčinnosti pri prehliadke Predmetu kúpy, pričom Kupujúci Predmet kúpy podľa tejto 
Zmluvy kupuje a preberá od Predávajúceho v stave v akom stojí a leží. 

4.9. Kupujúci zároveň vyhlasuje, že si je vedomý technického stavu Predmetu kúpy a to 
vzhľadom na skutočnosť, že Predmet kúpy nie je vecou novou, Kupujúci si je preto 
vedomý možných vád a nedostatkov ako aj toho, že stav Predmetu kúpy zodpovedá jeho 
veku a spôsobu doterajšieho používania, pričom berie taktiež na vedomie, že Predmet 
Kúpy nemusí byť kompletný. 

4.10. Kupujúci podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy je 
riadne oboznámený s podmienkami používania Predmetu kúpy. Zmluvné strany sa 
dohodli, že počas najbližších päť rokov od dátumu podpisu tejto Zmluvy smie Kupujúci 
Predmet kúpy používať výlučne na činnosti, súvisiace s propagáciou histórie železničnej 
dopravy, alebo na zabezpečenie činnosti tejto prezentácie a jeho činnosti. V praxi sa tým 
považuje využívanie predmetu kúpy na vozbu nostalgických, výletných, historických a 
propagačných vlakov, prípadne aj fotovlakov, vlakov pre filmovú produkciu a všetkých 
vlakov nepravidelnej a príležitostnej osobnej dopravy. Predmet kúpy môže byť využitý 
aj na zabezpečovanie návozov, pristavení, posunu či pristavení ku poruchám dráhových 
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vozidiel, ktoré používa Kupujúci, a to za účelom ich odtiahnutia do opravy, či navezenia 
iných dráhových vozidiel, ktoré Kupujúci využíva na svoju činnosť. Za účelom získania 
finančných prostriedkov na chod a opravárenskú činnosť Kupujúceho, ktorú investuje 
do reštaurovania, opráv a údržby vozidiel železničnej histórie, môže kupujúci 
sporadicky (mimoriadne a príležitostne) použiť Predmet kúpy aj na zabezpečenie 
niektorých výkonov Kupujúceho, na niektorej súkromnej železničnej vlečke, ktorú 
neobsluhuje Predávajúci a nie je v priamej konkurencii Železničná spoločnosť Cargo 
Slovakia, a.s.. 

  Za hrubé porušenie obmedzení vyplývajúcich z tohto ustanovenia Zmluvy sa považuje 
využívanie Predmetu kúpy na komerčné prepravy v nákladnej doprave, ktoré nemajú 
súvis s propagáciou železničnej dopravy.  

 

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. 

 

6. SANKCIE 

6.1. V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou Ceny, resp. ktorejkoľvek 
splátky Ceny, 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; tým nie je dotknuté právo ZSSK CARGO 
odstúpiť od tejto Zmluvy podľa bodu 9.2 písm. c) tejto Zmluvy. 

6.2. V prípade, že omeškanie Kupujúceho s úhradou ktorejkoľvek časti Ceny, bude trvať 
viac ako 15 kalendárnych dní, je Predávajúci oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a 
zároveň je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu v sume 100, - 
EUR za každý deň držby Predmetu kúpy až do dňa vrátenia Predmetu kúpy 
Predávajúcemu, pričom zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
Predávajúceho na náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu. Zmluvné 
strany sa dohodli, že v prípade ak Predávajúci odstúpi od tejto Zmluvy je Kupujúci 
povinný vrátiť Predmet kúpy späť Predávajúcemu do 10 dní odo dňa doručenia 
odstúpenia od Zmluvy Kupujúcemu a poskytnúť Predávajúcemu všetku súčinnosť 
potrebnú na zmenu registrácie Predmetu kúpy v NVR späť na ZSSK CARGO a znášať 
všetky náklady s tým spojené. 

 

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 
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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. 

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 
Detská železnica Košice – Doprava, s. r. o. 
Bencúrova 13, 040 01 Košice, 

Adresa na zaslanie 
Faktúry 

Detská železnica Košice 
Aténska 15,  040 13 Košice 

Telefón  
E-mail  
Internet  
 

8.2. Kontaktné osoby Kupujúceho 

Meno a priezvisko Telefón E-mail Rozsah oprávnenia

PhDr. Ľubomír Lehotský   
rokovať vo veciach 
technických a 
zmluvných 

 

8.3. Kontaktné údaje ZSSK CARGO 

Adresa 
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 
Drieňová 24, 820 09 Bratislava, Slovenská republika 
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Adresa na zaslanie 
faktúry 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 
Sekcia účtovníctva a daní 
Drieňová 24, 820 09 Bratislava, Slovenská republika 

Internet www.zscargo.sk 
 

8.4.  Kontaktné osoby ZSSK CARGO 

Meno a priezvisko Telefón E-mail 
Rozsah 

oprávnenia 

Ing. Miloš Sabo   
rokovať vo veciach 
technických a 
zmluvných 

 

9. TRVANIE ZMLUVY 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká: 

(a) riadnym splnením záväzkov Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy; 

(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 na účely tejto Zmluvy rozumie:  

a) omeškanie Kupujúceho s prevzatím Predmetu kúpy trvajúce dlhšie ako 10 dní 
v súlade s bodom 4.1 tejto Zmluvy; 

b) omeškanie Kupujúceho s úhradou prvej časti Ceny trvajúce viac ako 10 dní po 
splatnosti Faktúry podľa bodu 3.2 tejto Zmluvy; 

c) omeškanie Kupujúceho s úhradou ktorejkoľvek ďalšej časti Ceny podľa bodu 3.3 
tejto Zmluvy trvajúce dlhšie ako 10 dní; 

d) omeškanie Predávajúceho s odovzdaním Predmetu kúpy Kupujúceho trvajúce 
dlhšie ako 10 dní v súlade s bodom 4.1 tejto Zmluvy 

e) porušenie niektorého z obmedzení týkajúcich sa používania Predmetu kúpy 
uvedených v bode 4.10 tejto Zmluvy. 

Ostatné porušenia zmluvných povinností sa považujú za nepodstatné v zmysle ust. § 
346 Obchodného zákonníka, pri ktorých možno od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak 
danú povinnosť povinná Zmluvná strana nesplní ani napriek výzve oprávnenej 
Zmluvnej strany v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej jej k tomu oprávnenou 
Zmluvnou stranou. Písomné odstúpenie od tejto Zmluvy nadobúda  platnosť a účinnosť 
dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka 
nároku na náhradu škody ani nároku na úrok z omeškania či zmluvnú pokutu, ktorý 
vznikol v dôsledku porušenia povinností.  
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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. 

 

10. VLASTNÍCKE PRÁVO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

10.1. Vlastnícke právo k Predmetu kúpy Kupujúci nadobúda dňom prevzatia Predmetu kúpy, 
t.j. dňom podpísania Preberacieho protokolu zástupcami Zmluvných strán. V rovnakom 
okamihu prechádza na Kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy; ak sa 
však Kupujúci dostane do omeškania s prevzatím Predmetu kúpy, prechádza 
nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy prvým dňom tohto omeškania. 

10.2. Dňom prevzatia Predmetu kúpy sa Kupujúci stáva plne zodpovedným za jeho 
prevádzku a za všetky škody, ktoré prípadne pri jeho prevádzkovaní spôsobí. 

10.3. Prípadným zničením, resp. zánikom Predmetu kúpy po jeho prevzatí Kupujúcim nie je 
dotknutý záväzok Kupujúceho na úhradu celej dohodnutej Ceny v zmysle podmienok 
ustanovených v bode 3.2 a 3.3 tejto Zmluvy. 

 

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. 

 

12. CELÁ DOHODA 

12.1. Táto Zmluva, je písomným vyhotovením vzniknutej dohody medzi Predávajúcim a 
Kupujúcim, 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. 
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13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

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 vedenom Úradom 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 (zákon 
o slobode informácií) 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. 

13.4. 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. 

13.5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zo 
Zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

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 dobrej viere 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. 

 

--- NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA --- 
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PODPISOVÁ STRANA 

(Kúpna zmluva č. 1200013183/2022/S41) 

 

 

 

V Bratislave dňa:  ..................... V                        dňa: ..................... 

 

 

 

PREDÁVAJÚCI:                                                                                KUPUJÚCI: 

Železničná spoločnosť Cargo 
Slovakia, a.s. 

 DETSKÁ ŽELEZNICA KOŠICE – 

DOPRAVA, S. R. O. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Ing. Roman Gono 
predseda predstavenstva 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, 
a.s. 

  Mgr. Igor Holéczy 
konateľ 

Detská železnica Košice - Doprava, 
s. r. o. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Ing. Ľubomír Kuťka 
člen predstavenstva 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, 
a.s. 

 Peter Kočiško 
konateľ 

Detská železnica Košice - Doprava, 
s. r. o 

 

 


