
 

 

 

Kúpna zmluva 
 

 

1. Zmluvné strany 

 

1.1 Zhotoviteľ 

Obchodné meno:      IP HOME Slovakia s. r. o. 

Sídlo:                         Hlavná 46/20, 929 01 Dunajská Streda 

IČO:                          50 050 648 

DIČ:                           2120165333 

IČ DPH:                     SK 2120165333 

Zápis:                        v Obchodnom registri okresného súdu Trnava, odd. Sr., 

vl.č.36673/T 

Bankové spojenie:    Tatra Banka 

Číslo účtu IBAN:      SK24 1100 0000 0029 4001 4006            

Zastúpený:                 Ing. Szabolcs Dorák – konateľ 

 

(ďalej len ako – predávajúci) 

 

1.2 Objednávateľ:  

Obchodné meno:       Obec Horné Mýto 

Sídlo:                          930 13 Hlavná 275/24, Horné Mýto 

IČO:                            00655449 

DIČ:                            2021136799 

Zastúpený:                  Andrej Puss – starosta obce 

 

 

(ďalej len ako – kupujúci) 

 

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu  

(ďalej len „zmluva“) 

 

2. Predmet zmluvy 

2.1 Pod pojmom „Predmet zmluvy“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie dodávka, montáž, 

sprevádzkovanie zariadenia podľa prílohy č. 1, ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie 

aktívnych  prvkov siete s IP adresným plánom, simuláciu pokrytia priestoru, meranie 

skutočného pokrytia, technické listy aktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie 

obsahu hotspot portálu s umiestneným logom v zmysle výzvyWiFiEU4/2018 

 

2.2 Predmetom tejto zmluvy je 

2.2.1 záväzok predávajúceho odplatne previesť na kupujúceho vlastnícke právo 

k predmetu zmluvy definovanému v bode 2.1 tejto zmluvy 

2.2.2 záväzok kupujúceho je predmet zmluvy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. 

2.3 Predávajúci prevádza predmet zmluvy do výlučného vlastníctva kupujúceho vcelku pri 

odovzdaní predmetu zmluvy v mieste dodania. 

 

 



 

 

3. Dodanie predmetu zmluvy 

3.1 Zmluva sa uzatvára na dobu a to odo dňa podpísania zmluvu do 29.02. 2020. 

3.2 Predávajúci dodá predmet zmluvy kupujúcemu do 29. 02. 2020. 

3.3 Tovar je dodaný riadne, ak je dodaný a inštalovaný v množstve, akosti a vyhotovení spolu 

s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu zmluvy, najmä spolu 

s dodacím listom, resp. preberacím protokolom a faktúrou. 

4. Cena 

4.1 Kúpna cena za predmet zmluvy bola dohodnutá zmluvnými stranami vo výške: 

Cena bez DPH: 12.310,00 EUR 

DPH: 2.462,00 EUR 

Cena s DPH: 14.772,00 EUR 

4.2 Predávajúci vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov. 

4.3 Každá časť faktúry je splatná 30 dní od dátumu faktúry vystavenej pre dielčie alebo 

celkovú dodávku. 

4.4 Cena za predmet zmluvy uvedená v bode 4.1 tejto zmluvy obsahuje aj za dopravu 

predmetu zmluvy na miesto dodania, ktorým je obec Horné Mýto, poistenie po 

odovzdanie sprevádzkovaného zariadenia, cenu za inštaláciu uvedených zariadení, ako aj 

zaškolenie obsluhy.1, 

 

5. Záruka a zmluvné pokuty 

5.1 Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy, montáž a sprevádzkovanie záruku. Predávajúci 

zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti 

dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technickým normám všeobecne 

záväzným právnym predpisom. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy 

v čase jeho odovzdania kupujúcemu, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby. 

5.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po odovzdaní a prevzatí predmetu 

zmluvy. Záručná doba sa končí uplynutím 24 mesiacov plynúcich od odovzdania 

predmetu zmluvy. 

5.3 Ak predávajúci neodovzdá predmet zmluvy riadne (bez vád) a včas, je predávajúci 

povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej kúpnej ceny 

vrátane DPH, a tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej kúpnej ceny vrátane DPH 

za každý začatý deň omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy riadne (bez vád) a včas. 

5.4 Predávajúci je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. 

Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutá nárok oprávnenej strany na 

náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani 

škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

 

6. Záverečné ustanovenia 

6.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovnej 

neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. 

6.2 Kupujúci má právo bez akýkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s predávajúcim v prípade, 

kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim a výsledky 

kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z verejného obstarávania 

predmetu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim, tento oznámi svoje 

stanovisko písomne predávajúcemu najneskôr 5 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy 

nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strany. 

6.3 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho 

s dodávaným predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy 



o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť 

im všetku  potrebnú súčinnosť.  

6.4 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne. 

6.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju podpisujú. 

6.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. 

 

 

Za predávajúceho:                                                    Za kupujúceho: 

 

V Hornom Mýte dňa 24.01.2020                              V Hornom Mýte, dňa 24.01.2020 

 

 

 

 

Ing. Szabolcs Dorák                                                      Andrej Puss 

konateľ spoločnosti                                                       starosta obce Horná Mýto 

 

Ladislav Kósa 

konateľ spoločnosti 

 

 

 

                      

 

 

 


