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KÚPNA ZMLUVA č. 2020005 
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Obchodný zákonník 

 v znení neskorších predpisov (ďalej len OZ) 
 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1 Objednávateľ:   Obec Hurbanova Ves 
Sídlo:     Obec Hurbanova Ves 
IČO:     00305995 
IČ DPH:    SK2021006669 
Banka:    Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:      
internetová stránka:  www.hurbanovaves.sk 
E-mail:    hurbanova.ves@azet.sk 
telefón:    0905619318 
Zastúpený:    Ing. Ľubomír Petrák, CSc., starosta obce 
(ďalej objednávateľ) 
 
 
1.2 Dodávateľ:   ASIO-SK s.r.o. 
Sídlo:     ul. 1.mája 1201, 014 01 Bytča 
IČO:     36368075 
IČ DPH:    SK 2020108651 
Bankové spojenie:  VÚB Bytča, č. ú.: 1299849 – 432/0200 
IBAN:     SK80 0200 0000 012 9984 9432 
Zastúpený:    Dr. Ing. Karol Kratochvíl, konateľ spoločnosti 
Telefón:    0905 523 920 
E-mail:    kratochvil@asio.sk 
Oprávnené osoby na rokovaní:  
- vo veciach technických:  Ing. Rastislav Kuffa, PhD. 
- vo veciach zmluvných:  Dr. Ing. Karol Kratochvíl, konateľ spoločnosti 
(ďalej dodávateľ) 
 
 

II. PREDMET ZMLUVY 
 
2.1  Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie – prieskum trhu na predmet zákazky 

s názvom Odvodnenie kalov z ČOV pre projekt Odvodňovanie kalu ČOV 
v Hurbanova Ves. V rámci verejného obstarávania bol dodávateľ úspešným 
uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej súťažnej ponuky sa 
zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli 
uzatvoriť túto zmluvu. 

2.2  Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať pre objednávateľa 
tovary a zabezpečiť ich montáž a inštaláciu; obstaranie všetkých potrebných vecí 
súvisiacich s realizáciou zákazky a materiálu na vlastné náklady zhotoviteľa. 

2.3  Súpis dodávky tovarov a súvisiacich prác obsahuje položkovitý rozpočet, ktorý je 
prílohou č.1 tejto zmluvy (v zmysle ponuky dodávateľa z dňa 28.4.2020, Zn:021/I/Kr). 
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2.4  Predmet zákazky bude zrealizovaný v objekte čističky odpadových vôd (ČOV) 
v Hurbanovej Vsi, parc. č. 113/4. 

2.5  Dodávateľ uskutoční predmet plnenia vrátane dodávok tovarov a materiálu 
s odbornou starostlivosťou, v kvalite a parametroch podľa príslušných právnych 
predpisov, technických noriem a technologických postupov určených výrobcom 
použitých materiálov.  

2.6  Predmet zmluvy je financovaný z Environmentálneho fondu a rozpočtu obce 
Hurbanova Ves. Podmienkou realizácie predmetu zmluvy je uzatvorenie zmluvy 
o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu s obcou 
Hurbanova Ves (ďalej len „PFD“).  

 
 

III. ČAS PLNENIA 
 
3.1  Predmet zmluvy začne dodávateľ uskutočňovať po písomnej výzve objednávateľa.  
3.2  Dodávateľ odovzdá predmet plnenia najneskôr do 100 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy. 
3.3  Predmet plnenia sa považuje za zhotovený vykonaním všetkých prác a dodávok 

podľa čl. II. tejto zmluvy bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. Za odovzdaný 
a prevzatý sa predmet zmluvy považuje vykonaním prehliadky objednávateľa 
a dodávateľa a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí oboma zmluvnými 
stranami. Objednávateľ nie je povinný prevziať predmet zmluvy s vadami. V tomto 
prípade objednávateľ určí dodávateľovi primeranú lehotu na ich odstránenie. 

3.4  Dodržanie času plnenia zo strany dodávateľa je závislé od riadneho a včasného 
poskytnutia súčinnosti objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu 
omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je dodávateľ v omeškaní so 
splnením záväzku, vtedy je doba zhotovenia predĺžená o omeškania objednávateľa. 

3.5  Lehota uvedená v bode 3.2 je najneskoršie prípustná a neprekročiteľná s výnimkou: 
a) vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy), 
b) v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa, 
c) vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/ 

spôsobené konaním zhotoviteľa. 
3.6  Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke 

trvania okolnosti podľa bodu 3.5. 
 
 

IV. CENA 
 
4.1  Cena za dodanie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je dohodou 

zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacích 
predpisov v znení neskorších predpisov stanovená ako maximálna. 

4.2  Celková cena za predmet zmluvy je dohodnutá nasledovne: 
Cena spolu za dodanie diela bez DPH       32 620,- € 
DPH - 20%            6 524,- € 
Cena celkom vrátane DPH        39 144,- € 

Slovom: tridsaťdeväťtisíc stoštyridsaťštyri eur a nula centov 
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V. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
5.1  Podkladom pre úhradu ceny za dodávku tovarov a vykonané a odovzdané 

inštalačné práce bude dodávateľom vystavená faktúra na základe objednávateľom 
potvrdeného súpisu dodávok a prác. 

5.2  Lehota splatnosti faktúr je max. 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. 
5.3  Cenu za dodávku tovarov a zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe 

vystavenej faktúry, pričom konečná faktúra, ktorú dodávateľ vystaví ihneď po 
odovzdaní diela a podpísaní zápisnice o odovzdaní diela bez vád a nedorobkov je 
splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

5.4  V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady 
a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 90 % fakturovanej ceny 
diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní 
zápisnice o odstránení vád a nedorobkov. 

 
 

VI. PODMIENKY USKUTOČNENIA DODÁVKY TOVAROV A SÚVISIACICH PRÁC 
 
6.1  Dodávateľ vyhlasuje, že má odbornú spôsobilosť a oprávnenie na dodanie 

a vykonávanie prác týkajúcich sa predmetu zmluvy. 
6.2  Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy zrealizuje v rozsahu a za podmienok 

dojednaných v tejto zmluve, v požadovanej kvalite, že pri plnení predmetu tejto 
zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne 
záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

6.3  Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste dodania predmetu zmluvy. 
6.4  Dodávateľ je povinný strpieť kontrolu/audit súvisiaci s dodávaným tovarom, službami 

a prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí podpory 
formou dotácie z Environmentálneho fondu s obcou Hurbanova Ves objednávateľa, 
a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 

6.5  Ak by činnosť dodávateľa mala za následok povinnosť objednávateľa vrátiť 
nenávratný finančný príspevok z Environmentálneho fondu, bude sa to podľa tejto 
zmluvy považovať za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi a ktorú dodávateľ uhradí 
objednávateľovi do 10 dní od písomnej výzvy objednávateľa. 

 
 

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 
7.1  Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 

zmluvy a technologických postupov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto zmluve a záručných listoch zabudovaných výrobkov. 

7.2  Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. V prípade vyskytnutia sa vád na výrobkoch, ktoré budú 
zabudované, dodávateľ zabezpečí vybavenie reklamácie. 

7.3  Záručná doba je 60 mesiacov okrem elektrických zariadení na ktoré je záruka 24 
mesiacov.  
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7.4  Dodávateľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie prípadných vád predmetu plnenia 
počas záručnej doby bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní 
odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa.  

7.5  V prípade vyskytnutia sa neodstrániteľnej vady predmetu plnenia, dodávateľ sa 
zaväzuje, podľa povahy vady, vrátiť primeranú časť ceny za predmet plnenia, alebo 
vymeniť, opraviť vadnú časť predmetu plnenia v objednávateľom stanovenom 
termíne. 

7.6  Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne 
po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu dodávateľa podľa čl. 
I. tejto zmluvy. 

7.7  Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia prechádza na objednávateľa 
odovzdaním diela alebo jeho časti. 

7.8  Uplatnením nárokov plynúcich zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na 
náhradu škody. 

 
VIII. ZMLUVNÁ POKUTA 

 
8.1  Ak dodávateľ nesplní predmet tejto zmluvy riadne a včas, objednávateľ môže 

požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za 
každý deň omeškania.  

8.2  Dodávateľ môže požadovať od objednávateľa zaplatenie úrokov z omeškania vo 
výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania neuhradenej faktúry. 

8.3  Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na úroky 
z omeškania a právo na náhradu škody.  

 
 

IX. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 
9.1  Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy najmä ak dodávateľ: 

a) poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý 
znemožňuje vecnú a časovú realizáciu prác a dodávok, 

b) porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane, 
c) nedodržuje kvalitatívne normy, technologické postupy, používa necertifikované 

materiály, 
d) nedodržuje termíny realizácie. 

 
 

X. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI 
 
10.1  Dodávateľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že 

neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová 
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto 
zmluvy. 

10.2  Dodávateľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky 
zo zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. 

10.3  Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek 
poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť 
podľa platných právnych noriem SR. 
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10.4  Vlastnícke právo k predmetu zákazky alebo k jeho časti prechádza na 
objednávateľa po zaplatení príslušnej dohodnutej ceny. 

 
 

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
11.1  Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom pridelenia finančných prostriedkov zmluvy o poskytnutí podpory 
formou dotácie z Environmentálneho fondu s obcou Hurbanova Ves na projekt 
„Odvodňovanie kalu ČOV v Hurbanova Ves“. Podmienkou účinnosti tejto zmluvy je 
jej zverejnenie na webovej stránke objednávateľa www.hurbanovaves.sk. 

11.2  Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne 
slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú 
sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského 
Obchodného zákonníka a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

11.3  Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sú možné len na základe dohody zmluvných strán vo 
forme písomných dodatkov. 

11.4  Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, 
jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného 
ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tím, že vykonajú všetky kroky potrebné k 
dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné 
ustanovenie.  

11.5  Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia obdrží 
objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. 

11.6  Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú 
pre strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné. 

11.7  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, 
zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Táto zmluva vyjadruje ich 
slobodnú a vážnu vôľu, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi. 

 
Bytča 7.5.2020 
 

za dodávateľa    za objednávateľa 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Ing. Karol Kratochvíl         Ing. Ľubomír Petrák, CSc. 
          konateľ spoločnosti                starosta obce 
 
Prílohy: 
Príloha č.1. Súpis dodávky tovarov a súvisiacich prác s položkovitým rozpočtom. 
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Príloha č.1. Súpis dodávky tovarov a súvisiacich prác s položkovitým rozpočtom. 
 
 
 
 

Súpis dodávky tovarov a súvisiacich prác s položkovitým rozpočtom 
 
 

Názov Cena v € 

Odvodňovacie zariadenie AS-DEHYDRÁTOR – 131 17600,00 

  

Príslušenstvo  

Príprava a dávkovanie flokulantu a koagulantu 3300,00 

Vretenové kalové čerpadlo na čerpanie kalu na dehydrátor 1520,00 

Nerezová konštrukcia pod dehydrátor 530,00 

Malý kontajner pre odvodnený kal 820,00 

Elektrorozvádzač s riadením 6800,00 

Montáž, elektromontáž a doprava zariadenia a montážnych 
pracovníkov s riadením 

760,00 

Potrubné rozvody 940,00 

Sprevádzkovanie, zaškolenie obsluhy, sprievodná dokumentácia 350,00 

  

Celková cena za dodávku bez DPH 32620,00 

DPH 6524,00 

Celková cena za dodávku s DPH 39144,00 

 
 
 
 


