
                                 

 

 

 Kúpna zmluva 

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 

/Obchodného zákonníka/ 

 

I. 

Zmluvné strany 

1.1. Kupujúci :          Mesto   Nové Mesto nad Váhom 

                                   Čsl. armády 1,  915 32  Nové Mesto nad Váhom 

 Štatutárny zástupca : Ing. Jozef Trstenský, primátor 

  IČO :                        00311863 

 IČ DPH:                   2021079841 

 Bankové spojenie :  Prima banka,a.s. 

                                  pobočka Nové Mesto nad  Váhom 

                                  č.ú. 5801265001/5600 

 

 

1.2. Predávajúci :     

           

Zastúpený:                 

IČO :                               

DIČ:                         

IČ DPH:                        

Bankové spojenie :  

 

II. 

Predmet zmluvy 

 2.1. Predmetom zmluvy je „Dodanie stroja na úpravu ľadu “ pre Technické služby 

mesta v Novom Meste nad Váhom. Špecifikácia predmetu plnenia je v Prílohe č. 1 

tejto  Kúpnej  zmluvy.   

2.2. Miesto dodania tovaru : Zimný štadión - Technické služby mesta v Novom Meste 

nad Váhom. 

2.3. Predávajúci sa zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky predmetu tejto 

zmluvy v súlade so súťažnými podkladmi a predloženou ponukou, realizovať predmet 

kúpnej zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.   

2.4. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy tak, aby tento bol plne funkčný, 

vyhovujúci slovenskej legislatíve a slovenských technickým normám. 

2.5. Predávajúci prehlasuje, že tovar nie je a nebude zaťažený právami tretích osôb.  

 

 



                                 

 

 

III. 

Čas plnenia 

 3.1. Čas plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II  a prílohy č. 1 Kúpnej zmluvy je do 

30.08.2019. 

 

IV. 

Cena 

 4.1. Cena za dodanie  predmetu zmluvy v rozsahu čl. II.  tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 

a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonáva citovaný zákon vrátane všetkých 

zmien a dodatkov ako cena maximálna a záväzná počas platnosti zmluvy. 

4.2. Cena za predmet zmluvy je kalkulovaná vrátane dopravy do miesta dodania,  

zaškolenia určených pracovníkov na obsluhu, údržby ako súčasť dodávky, 

dokumentácie – návod a obsluha, katalóg náhradných dielov a ostatných nákladov 

súvisiacich s predmetom plnenia zmluvy. 

 

4.3. Cena predmetu zmluvy :  

 

Cena za 1 ks  bez DPH                                                      EUR 

 

 DPH z ceny spolu (20%)                                                  EUR 

 

 Cena celkom spolu s DPH                                             EUR 

 

 

V. 

Platobné podmienky 

5.1. Cenu za dodanie predmetu zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúry, 

vystavenej predávajúcim.   

5.2. Lehota splatnosti faktúr zhotoviteľa je 30 pracovných dní od doručenia 

kupujúcemu.  

 5.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, je 

objednávateľ oprávnený vrátiť ju  predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade 

nová lehota  splatnosti začne plynúť doručením doplnenej faktúry  kupujúcemu. 

 

VI. 

Záručná doba - zodpovednosť za vady 

 6.1. Predávajúci sa zaväzuje dodržať kvalitatívne podmienky predmetu plnenia 

zmluvy podľa príslušných zákonov, vyhlášok, nariadení a technických noriem 

platných v slovenskej republike , ktoré sa na neho vzťahujú.  



                                 

 

 

6.2.Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru po dobu 24 mesiacov za 

podmienky , že predmet zmluvy bude užívaný v zmysle návodu na obsluhu a údržbu. 

 6.3. Počas doby uvedenej v čl. 6.2 má kupujúci právo požadovať a dodávateľ 

povinnosť bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje, že 

prípadnú reklamáciu vád predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou. Lehota nástupu predávajúceho na záručný servis  a pozáručný 

servis je 24 hodín od nahlásenia poruchy kupujúcim. Servis zabezpečovaný 

autorizovaným servisným strediskom, zabezpečenie servisu aj počas sviatkov 

a víkendov. 

 6.4.Ak sa ukáže vada predmetu neopraviteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať do 30 

dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. 

 

VII. 

Podmienky vykonania diela 

7.1.Ak predávajúci nesplní termín dodania uvedený v čl. 3.1. tejto zmluvy , je 

povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny, 

uvedenej v čl. IV. tejto zmluvy za každý   týždeň omeškania. 

7.2. Ak kupujúci neuhradí predávajúcemu faktúru v lehote splatnosti , uvedenej v čl. 

V.  tejto zmluvy , je povinný zaplatiť predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 

0,5% z fakturovanej čiastky za každý týždeň omeškania.   

7.3. Ak predávajúci nesplní termín nástupu na záručný a pozáručný servis uvedený 

v čl. VI. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 

0,1% z dohodnutej ceny, uvedenej v čl. IV. tejto zmluvy za každý deň omeškania.. 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 8.1. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných 

dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne  potvrdené oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 

8.2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť dodatok k tejto zmluve. 

Dodatky sa poradovo číslujú a zasielajú druhej strane v piatich vyhotoveniach. 

8.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť podľa zákona č.546/2010 dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

8.4. Ak nastanú niektorej zo zmluvných strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu 

tejto zmluvy, je táto zmluvná strana povinná to ihneď a bez zbytočného odkladu 

oznámiť druhej zmluvnej strane a vyvolať rokovanie zodpovedných zástupcov, 

oprávnených k podpisu zmluvy a jej dodatkov. 

 

8.5. Ak nie je v tejto zmluve dojednané inak, platia ustanovenia Obchodného 

zákonníka v plnom rozsahu. 

 

 



                                 

 

 

 

8.6. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých predávajúci 

obdrží dve vyhotovenia a kupujúci tri vyhotovenia. 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom                                    V Novom Meste nad Váhom 

 dňa :   .......................                                                dňa: ........................                        

 

 

 Predávajúci  :                                                         Kupujúci: 

 

 

 

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

        

  

Súčasťou Kúpnej zmluvy je Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

 

 

Príloha č.1 
 
 

Špecifikácia predmetu plnenia:  

 

Stroj na úpravu ľadu 

- Stav : nový  

       Parametre:  

- rozmer stroja :   4m - 4,20m  x  2,15m  x  2m -2,2 m  

- pohon : elektrický 

- polomer  otáčania :max.: 4,5 m  

- pohon : 4 x 4 

- osvetlenie roľby : led svetlá, predné , zadné , bočné , denné svietenie 

- Signalizácia spätného chodu 

- Pneumatiky na všetkých kolesách  vrátane hrotov 

- Integrovaná bočná rotačná kefa na ometanie okolo mantinelov 

- Senzor: vlhkosti ovzdušia, teploty vody,teploty ľadu, teploty vzduchu 

-  Bočná fréza na komplexnú úpravu ľadu pri mantineloch 

- Snehová nádrž:  objem nádrže: min.3 m3 

- Nádrž na vodu : plastová s objemom min.800 l 

- Proporcionálne nanášanie vody na ľad v závislosti na rýchlosť jazdy 

- Zadný suport  s rozmerom 2,15 m 

- Stály prítlak suportu 

- Max.hĺbka rezu  min. 0,5 cm 

- Nastavenie hĺbky rezu s čidlom pre kontrolu rezu s elektronickým nastavením 

záberu 

- Núdzové tlačidlo pre okamžité vypnutie pri nebezpečenstve, alarm spätného 

chodu 

- počet nožov : 2 ks 

- rozotieracia plachta 

-     bočné zrkadlo 

- akumulátor : 80V, výkon min.620Ah, min.15 úprav na jedno nabitie 

- nabíjačka baterií , doba nabitia do 8 hod. 

- indikátor stavu batérie 

- patentový systém výmeny noža jedným pracovníkom 

- patentový systém čistenia šnekov 

- dotykový farebný display, multifuknčný s vysokým rozlíšením 



                                 

 

 

- jednotka riadenia – joystick 

- brzdy: olejová parkovacia , nožná, posilovač riadenia 

- indikátor nedostatku vody 

- manuálne napúšťanie vody 

- hydraulické ovládanie zažehlovacej handry 

- plnoautomatický systém úpravy ľadovej plochy 

- zvukový signál pri cúvaní 

- drtič snehu 

- elektromotory – bezúdržbové 

- predná ,zadná kamera 

- doprava na miesto plnenia 

- uvedenie do prevádzky so zaškolením obsluhy, návod na obsluhu, kompletná 

dokumentácia s katalógom náhradných dielov 

- záručná doba 24 mesiacov 

servis: do 24 hodín od nahlásenia poruchy 

 


