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KÚPNA ZMLUVA č. 10/2019 
 

Uzavretá podľa ustanovenia § 409 a následných ustanovení Obchodného zákonníka    
č. 513/91 Zb. tretia časť, hlava II. diel I. medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
Predávajúci: KoHa pro s.r.o.  
Adresa: Zvolenská cesta 63/B, 974 05 Banská Bystrica 
Zastúpený: Mgr. Roman Kováč – konateľ spoločnosti 
IČO: 47051141 
IČ DPH: SK2023727882 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 
Číslo účtu IBAN: SK8609000000005040451941 
Tel./Fax: +421 917 683 117 
V ďalšom texte: Predávajúci 
  
Kupujúci: Záhradnícke a rekreačné služby 
Adresa: Švermova 45, 974 01 Banská Bystrica 
Zastúpený: PhDr. Ivan Šabo, riaditeľ organizácie 
IČO: 00183075 
IČ DPH: Nie sme platitelia DPH 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu IBAN: SK36 7500 0000 0040 1718 9020 
Tel./Fax: +421 048 2851803 
V ďalšom texte : Kupujúci 
 
 
 

Podľa ktorej sa za podmienok ďalej uvedených, predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu 
tovar a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a včas za tovar zaplatiť. 

 
 

I. 
Predmet plnenia, cena 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podmienkach predaja a kúpy Elektromobilu – čistiaceho 

stroja s cisternou podľa špecifikácie, ktorá bola zverejnená vo Výzve na predloženie ponuky 
a ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 zmluvy.  

2. Kupujúci pri výbere dodávateľa tovaru použil postup verejného obstarávania – Výzva na 
predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, ktorého úspešným uchádzačom sa stal dodávateľ. 

2.2. Názov zákazky: „Nákup elektromobilu – čistiaceho stroja s cisternou“ 

3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že spĺňajú všetky podmienky a požiadavky stanovené v tejto 
zmluve a sú oprávnené túto zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté. 
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Predmet plnenia počet kusov Cena bez DPH Cena s DPH 

Elektromobil s cisternou 1000 L 
- 48V / 800 Ah 
- Nabíjač s aquamatikom 
- Kabína s kúrením  
- Cestné osvetlenie, zábleskový maják 
- Zvukový alarm pri cúvaní 
- Odpružené nápravy 

1   

SPOLU 1 29.470,- € 35.364,- € 
 
 
 

II. Platobné podmienky  

 
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradí kúpnu cenu takto: 
 

- 100% z ceny do 7 dní od dátumu odovzdania. 
 
  

III. Realizácia plnenia 
 
Predávajúci sa zaväzuje dodať elektromobil s cisternou do 21 dní od podpísania tejto kúpnej 
zmluvy. 
Miesto dodania: areál Záhradníckych a rekreačných služieb, Švermova 45, B. Bystrica 
 
 

IV. Nadobudnutie vlastníckeho práva  
 

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po úplnom zaplatení celej dohodnutej sumy 
s DPH a po prevzatí stroja, čo bude potvrdené v odovzdávacom protokole. 
 
 

V. Doklady vzťahujúce sa k tovaru 
 

Predávajúci odovzdá kupujúcemu doklady v tomto rozsahu: 
- Návod na obsluhu (Technický manuál pre operátora) 
- Servisná kniha, dokumentácia pre prihlásenie elektromobilu na EČV.  
 

VI. Záručná lehota 
 
Na výrobky sa  poskytuje záruka v trvaní 60 mesiacov, alebo odpracovaním 1000 Mth, podľa 
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, od splnenia dodávky pri dodržaní podmienok uvedených v 
návode na obsluhu. Reakčný čas servisu je do 1 hod. od nahlásenia. Pri nedodržaní tejto 
podmienky má kupujúci nárok na sankcie vo výške 2.000,-EUR.   
 

VII. Sankcie 
 

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry má predávajúci nárok na úrok z omeškania 
platby vo výške 0,03% za každý deň omeškania. 
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VIII. Odstúpenie od zmluvy 

 
Nedodržanie článku II. tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje 
predávajúceho na jednostranné odstúpenie od zmluvy. Predávajúci má v tomto prípade nárok 
na vyplatenie celej hodnoty stroja. 
 
 

IX. Záverečné ustanovenia 
 
 

 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia dostane 
kupujúci a jedno jej vyhotovenie dostane predávajúci. Akékoľvek zmeny a doplnky je 
možné uskutočniť so súhlasom obidvoch strán výlučne písomne, formou dodatku k tejto 
zmluve. 

 Zrušenie, zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať len so súhlasom zmluvných 
strán písomnou formou.  

 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka a § 5a 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 na webovom sídle objednávateľa. Zmluvné strany so zverejnením 
tejto zmluvy súhlasia. 

 Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a 
vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov, 
dobrovoľne a slobodne, čo potvrdzujú svojím podpisom. 

 
 
 

 Za predávajúceho:           Za kupujúceho: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------ ------------------------------------------ 
Mgr. Roman Kováč 

Konateľ KoHa pro s.r.o. 
PhDr. Ivan Šabo  

riaditeľ 
 
 
 
 
 
 
            V Banskej Bystrici, dňa  .....................       V Banskej Bystrici, dňa .................. 
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Príloha č. 1 
 

Špecifikácia elektromobilu - čistiaci stroj s cisternou 

 

- Akumulátorový vozík s cisternou 

- palivo – elektrina, 48 V / 800 Ah 

- počet miest na sedenie - 2 

- prevodovka – CVT / 1 

- najväčšia prípustná celková hmotnosť – minimálne 3 300 kg 

- prevádzková hmotnosť vozidla – 1 800 kg 

- nosnosť vozíka 1 500 kg 

- celkové rozmery maximálne d - 3 800mm, š - 1 400 mm, v - 2 300 mm aj s majákom 

- vonkajší prejazdný rádius 3 200 mm 

- šírka prejazdnej uličky 2 600 mm 

- výkon – 10,0 kW, 

- konštrukčná rýchlosť vozidla – 40 km/h 

- maximálny dojazd 120 km 

- vonkajší zvuk vozidla – maximálne do 65 dB 

- externý nabíjač batérií 

- nadstavba s certifikovanou cisternou s objemom 1 000 l vybavenou prepážkami 

- výbava – zvuková signalizácia pri cúvaní, cestné osvetlenie, maják zábleskový, servoriadenie, 

uzatvorená kabína s vykurovaním, odpruženie prednej a zadnej nápravy, spätné zrkadlá, 

bezpečnostný ochranný rám obsluhy  

- záručná doba na elektromobil komplet 60 mesiacov alebo 1 000 Mth 

- reakčný čas po nahlásení poruchy elektromobilu 1 hod., sankcia za nedodržanie uvedenej 

podmienky v sume 2 000,- €. 

 

 


