
  

 
Kúpna zmluva  

uzavretá v zmysle § 409 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - 

 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

( ďalej len „zmluva“) 

Čl. I.  

Zmluvné strany 

Kupujúci:                    Oravská galéria v Dolnom Kubíne    
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 1690/11 

IČO: 36145050 

DIČ: 2021442071 

Zastúpený: PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

IBAN:  

Osoby oprávnené jednať v: 

- zmluvných veciach:        PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka 

- realizačných veciach: Stanislav Bodorík  

            Telefonický kontakt: 043/586 3212, 0905 915 107, 0905 915 108  

E-mail. adresa: orgaldk@vuczilina.sk, ogaleria@nextra.sk 

(ďalej v texte zmluvy len ako „kupujúci“) 

            Predávajúci: STAPRAS, s.r.o.  
Sídlo: Za vodou 1068 

IČO: 36417602 

IČ DPH: SK2021846519 

Zastúpený: Marián Metes 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:   

Osoby oprávnené jednať v:  

-zmluvných veciach: Marián Metes 

-realizačných veciach: Ľuboš Metes 

Telefón: 043 558 1465, 0903 713646 

Email: metes@metes.sk 

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina 

(ďalej v texte zmluvy len ako „predávajúci“) 

Čl. II.  

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predávajúci sa zaväzuje predať - dodať kupujúcemu tovar - Elektrický lanový navijak pre 

vyťahovanie lode z vodnej hladiny podľa:  

- PD s názvom „Oravská galéria - Lodný výťah Slanická osada vypracovanej zodpovedným 

projektantom Ing. Radovanom Mikulášom v mesiaci júl 2016, upravenej v mesiaci máj 2017 

(ďalej len „projektová dokumentácia“) 

- technickej správy - elektroinštalácia 

- technickej špecifikácie..............................- príloha č. 1 

- cenovej ponuky  zo dňa....................... - príloha č. 2 

- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia lodného navijaku 
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- podkladov a požiadaviek poskytnutých kupujúcim 

Predmetom zmluvy je aj dodanie tovaru na miesto dodania, montáž, revízia, odskúšanie, 

zaškolenie  obsluhy a záručný servis. 

2.2 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu doklady k prebratiu a užívaniu predmetu zmluvy 

- dodací list, preberací protokol, záručný list, certifikáty dodaných výrobkov,  dodať predmet 

zmluvy v bezchybnom stave. 

2.3 Predávajúci dodá kupujúcemu strojového zariadenia dokumentáciu o dodržaní technických 

požiadaviek, návod na použitie ( pokyny používania lodného navijaka pre vyťahovanie lodí) a 

ES vyhlásenie o zhode v zmysle príloh I a II smernice EP a Rady 2006/42/ES. Uvedené  doklady 

musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

2.4 Predávajúci je oprávnený zveriť dodanie predmetu zmluvy tretej osobe (subdodávateľovi) 

v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3 tejto zmluvy (podiel subdodávok a subdodávateľ). Pri dodaní 

predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je predávajúci plne zodpovedný voči 

kupujúcemu za včasné a riadne dodanie, akoby ho dodával sám.  

 

 

Čl. III.  
Miesto plnenia, termín dodávky a podmienky dodania 

 

3.1 Miesto plnenia: Slanická Osada, okres Námestovo   

3.2 Termín dodávky: do 14 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

3.3 Pri skúške zariadenia je potrebné vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických 

zariadení vrátane prívodu elektrickej energie pre navijak revíznym technikom elektrických 

zariadení v zmysle §9 a §12 vyhlášky č. 508 /2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 

Čl. IV.  
Kúpna cena a platobné podmienky 

 

4.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar po jeho montáži, odskúšaní 

a zaškolení obsluhy v dohodnutom mieste plnenia. 

 

Cena bez DPH 11.666,00 EUR 

DPH  20 %   2.333,20 EUR 

spolu s DPH 13.999,20 EUR 

slovom: trinásťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur a dvadsať centov.  

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe v súlade so všeobecne  záväznými právnymi predpismi 

platnými v čase fakturácie. Zmena sadzby DPH nevyžaduje uzavretie dodatku k zmluve.    

  

4.2 Cena za tovar je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu kupujúceho zvýšiť.  

4.3 Predávajúci nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, 

ktoré si nezapočítal do ceny predmetu zmluvy. 

4.4 Úhrada za predmet zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez 

zálohovej platby. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. 

4.5 Faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 3 origináloch a riadne doručená kupujúcemu. Ak 

faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými predpismi, kupujúci je 

oprávnený faktúru v lehote splatnosti predávajúcemu vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom 

plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry. 

4.6 Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet zmluvy po odovzdaní a prevzatí celého 

predmetu zmluvy. 
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Čl. V. 

Záručné podmienky a zodpovednosť za vady 

 

5.1 Predávajúci sa zaväzuje , že dodá predmet zmluvy v množstve, akosti a v prevedení podľa 

podmienok dohodnutých v zmluve.  

5.2 Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy v čase odovzdávania má a počas stanovenej doby 

bude mať vlastnosti stanovené technickými parametrami. Záručná doba na predmet zmluvy bude 

v trvaní 24 mesiacov od podpísania odovzdávacieho/preberacieho protokolu. 

5.3 Predávajúci sa zaväzuje, že počas záručnej doby bezplatne odstráni vady predmetu zmluvy 

najneskôr do 24 hodín od telefonického hlásenia vady (poruchy). 

5.4 Predávajúci bude povinný vykonávať záručný servis v mieste montáže tovaru, a to opravou 

vadného tovaru, prípadne výmenou celého tovaru tak, aby prevádzkyschopnosť bola zabezpečená 

minimálne v takom rozsahu a kvalite ako pred vadou (poruchou). 

5.5 Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou obsluhou a údržbou. 

5.6 Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. 

Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru. 

 

Čl. VI.  

Zmluvné pokuty a náhrada škody 

 

6.1 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy v dohodnutom termíne  

podľa čl. III zmluvy je kupujúci oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 

% z celkovej kúpnej ceny za predmet zmluvy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak.  

6.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry za predmet zmluvy v dohodnutej lehote, je 

predávajúci oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške určenej nariadením 

vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

6.3 Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá prevyšuje 

výšku zmluvnej pokuty. 

6.4 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné strany 

postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

6.5 Pri nebezpečenstve škody na tovare platia ustanovenia § 455 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

 

Článok VII. 

Skončenie zmluvy 

 

7.1 Zmluva môže skončiť: 

- uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá 

- písomnou dohodou zmluvných strán 

- výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán 

- odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán 

7.2 Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán 

i bez udania dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá 

začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej 

výpovede druhej zmluvnej strane. 

7.3 Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia 

zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou. 

7.4 Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom jeho doručenia druhej 

zmluvnej strane. 
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Čl. VIII.  

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.       

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Predávajúci berie na vedomie povinnosť kupujúceho zverejniť túto zmluvu 

ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na 

zverejnenie tejto zmluvy vrátane jej príloh v plnom rozsahu. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných  

strán a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení. 

3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov, podpísanými oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán len v prípade, ak nebudú v rozpore s ustanoveniami zákona 

o verejnom obstarávaní. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy k zmluve: príloha č. 1 - technická špecifikácia 

strojného zariadenia, príloha č. 2 - cenová ponuka, príloha č.3 - podiel subdodávok a 

subdodávateľov 

5. Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a všeobecne právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. 

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci 

dostane tri rovnopisy zmluvy a predávajúci dostane jeden rovnopis zmluvy. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola 

uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne 

a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.  

 

 

V Dolnom Kubíne dňa 10.7.2017 

Za Kupujúceho:                                                      Za  Predávajúceho:  

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

                              

PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka, v. r.                          Marián Metes, konateľ, v. r.  
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Príloha č. 1 - Technická špecifikácia 

 

Technická špecifikácia elektrického lanového navijaka: 

 

- ťažná sila v 1. vrstve návinu    4000 kg 

- ťažná sila v 3. vrstve     3181 kg 

- rýchlosť návinu v 1. vrstve      5,7 m/min 

- trieda pohonu      1 Am/M4 

- výkon motora      4 kW 

- Ø lana       18 mm 

- návin v 1. vrstve      29,11 m 

- celkový návin      106,73 m 

- hmotnosť       1055 kg 

- motor        380 - 420 V, 50 Hz 

- krytie        IP 55 

- koncový spínač      na prevodovke 

- dĺžka ovládacieho kábla     cca 5 m 

 

Špecifikácia oceľového lana:     
 

- oceľové lano priemeru 18,0 mm; 18 X 7 - WSC EN 12385 - 4 

- sz=RHOL, 1960 N/mm2, pozinkované a mazané 

- minimálna medza pevnosti 208 kN 

- jeden koniec žíhaný a stvárnený do hrotu 

- druhý koniec s očnicou a hákom 

- dĺžka 110 m 
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Príloha č. 2 - Cenová ponuka 

 

 P.Č. Popis MJ Množstvo 
Jednotková 

cena (EUR) 

Cena celkom 

(EUR)  

  1. 
Montáž, revízia a 

uvedenie do prevádzky 
kpl 1,000 440 440   

  
 

2. 

Elektrický lanový navijak 

- výkon motora 4 kW, 380 

- 420 V, 50 Hz 

kpl 1,000 9156 9156   

  3. 
Oceľové lano - priemer 18 

mm 
m 110,000 1670 1670   

  4. 
Kryt pre elektrický lanový 

navijak 
kpl 1,000 200 200   

 5. 

Prechod v konštrukcii 

lodného výťahu pre 

pripojenie elektrického 

kábla navijaka 

kpl 1,000 200 200 
 

 

 

 

Celková cena bez DPH 11.666,00 

DPH 2.333,20 

Celková cena s DPH 13.999,20 
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Príloha č. 3 - Podiel subdodávok a subdodávateľov 

 

 

P. 

č. 

Subdodávateľ(obchodné 

meno, sídlo alebo miesto 

podnikania) 

IČO 

Osoba 

oprávnená 

konať za 

subdodávateľa 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

subdo

dávky 

v % 

1. 
Procházka MP s.r.o., 

Blansko, ČR  
26258340 

p.Stupka technológia 78 

      

      

      

 


