
Kúpna zmluva 
uzavretá podľa ustanovenia§ 409 a násl. Obchodného zákonníka 

1. 
Zmluvné strany 

1. PnFJdávajúci: REDOX-ENEX, s. r. o. 

a 
2. <up,ujúci:

IČO: 50 407 821 
DIČ: 2120312898 
IČ DPH: SK2120312898 
so sídlom SR, 911 05 Trenčín, Zlatovská 1962 
e-mail: office@redox-enex.sk 
zapísaný v Obch. registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vl. č.33347/R 
bankové spojenie: ČSOB, a.s. Trenčín 
IBAN:  
SWIFT: CEKOSKBX 
oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Ján Hricko - konateľ 
(ďalej ako „predávajúci") 

Obec Oščadnica 
IČO: 00 314 170 
DIČ: 2020421513 
so sídlom SR, 023 01 Oščadnica, Nám. M. Bernáta č. 745 
e-mail: oscadnica@oscadnica.sk 
bankové spojenie: Tatra banka a.s. 
číslo účtu: 
oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Marián Plevko - starosta 
(ďalej ako „kupujúci") 

II. 
Predmet zmluvy 

Pmclm,:1ton tejto kúpnej zmluvy sú polopodzemné kontajnery na zber komunálneho odpadu v počte 2 ks. 
Pmclm :1t zmluvy je detailne špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy. 
Pmcl 1vajC1ci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy podľa ustanovení tejto zmluvy. 
Ku0Lľúc1 sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu špecifikovanú v čk III 
tej1o zmluvy. 

III. 
Kúpna cena 

zrr„uvné strany dohodou určili kúpnu cenu predmetu zmluvy vo výške 3 800,00 Eur bez DPH (slovom 
trit sícosemsto eur). Ku kúpnej cene bude predávajúci účtovať DPH v zákonom ustanovenej výške 20%, t. 
j. ·1EHJ,OO { (slovom sedemstošesťdesiat euro). Celková kúpna cena je 4 560,00 € s DPH (slovom
štyritisicpäťstošesťdesiat euro). 
Celi'<ovú kúpnu cenu vo výške 4 560,00 Eur (štyrítisícpäťstošesťdesíat eur) sa zaväzuje kupujúci zaplatiť 
pre,vodorn na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 30 dní od dátumu vystavenia 
vyličtovacej faktúry. Vyúčtovacia faktúra bude vystavená najneskôr do 15 dní po dodaní predmetu zmluvy 
kupujúcemu. 

IV. 
Termín realizácie a dodacie podmienky 



Te ·11,ľ plr1erna tejto zmluvy podľa článku II je: 
- dodávka polopodzemných kontajnerov v počte 2 ks do 30 dní od obojstranného podpisu tejto
K:1pnej zmluvy, vrátane prepravy na miesto určenia /obec Oščadnica/.

KuDUJúci je povinný oznámiť predávajúcemu meno osoby zodpovednej za prevzatie predmetu zmluvy. 

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy sa vykoná po vzájomnej dohode zmluvných strán potvrdením 
pru:ol<olu o odovzdaní a prevzatí predmetu diela kupujúcim, ktorý bude následne podkladom pre 
vymavenie faktúry. V prípade neprítomnosti povereného pracovníka alebo inej zodpovednej osoby na 
vopred dohodnutom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy sa má za to, že predmet zmluvy bol 
kupujúc:irn prevzatý bez závad .. 

IV. 
Vlastnícke právo 

Vlrntnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho úplným zaplatením 
dol10dnuteJ kúpnej ceny špecifikovanej v čl. III tejto kúpnej zmluvy. 
Nebezpetenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho 
dň,;rn podpisu odovzdávacieho protokolu pri prevzatí predmetu zmluvy kupujúcim. 

v. 
Zodpovednosť za vady - záruka 

Prndávaj(1ci poskytuje kupujúcemu celkovú záruku na predmet zmluvy v trvaní 24 mesiacov. Na pevne 
zabudované časti polopodzemných kontajnerov (telo šachty + opláštenie) poskytuje predávajúci 
prE·dÍženú záruku v trvaní 120 mesiacov od potvrdenia preberacieho protokolu. Dodávateľ je počas trvania 
zá111čmij lehoty povinný odstrániť poruchy a vady predmetu zmluvy preukázateľne spôsobené jeho 
činnosťou. Povinnosť odstrániť poruchy a vady diela sa nevzťahuje na poruchy a vady diela spôsobené 
ne:,právnou manipuláciou personálu kupujúceho alebo tretej strany, vandalizmom, živelnými pohromami 
alebo inými zásahmi tretích osôb. Záručná doba začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a 
pre,vzatia dodávky predmetu zmluvy kupujúcim. 
Docláv2.teľ je povinný najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia reklamácie opraviť na vlastnú 
zodpovednosť a na vlastné náklady nedostatky, ktoré sa objavia na predmete zmluvy počas doby záruky 
a k:oré rnu budú oznámené písomne. Pri závadách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť osôb, alebo vážne 
po:;kocl 1t' predmet zmluvy sa určuje lehota nástupu na opravu diela maximálne do troch kalendárnych dní 
od dornčenia reklamácie. 
Neclostatky predmetu zmluvy, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ale nebránia 
uviicleniu clo užívania je kupujúci povinný uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Predávajúci je 
po·1inný odstrániť tieto nedostatky v čase dohodnutom v tomto zápise. 
PrndávajL1ci nezodpovedá za vady a nedostatky predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené porušením 
po•1inností zo strany kupujúceho, zlou údržbou diela, mechanickým poškodením, vandalizmom, živelnými 
pol,rcmarni alebo iným poškodením treťou stranou. 

Vl. 
Odstúpenie od zmluvy 

Plé1tnoi;ť tejto zmluvy možno ukončiť dohodou zmluvných strán. Výpoveď môže byť daná, ktoroukoľvek 
zmluvnou stranou s uvedením dôvodu, ako aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 30 dní. 
Vý: oved musí byť daná písomne a doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota začína plynúť 
pr.ým dr1om mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. 
OdstC1p,9ní111 ocl zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, pričom obe zmluvné strany sú 
po•1inné vrátiť si plnenie poskytnuté pred odstúpením od zmluvy. 
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VII. 
Záverečné ustanovenia 

Otéi2:ky neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
Tá:o zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zo zmluvných strán. 
Zrr luvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi 
pre,Javrni ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 
Zrr luvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali 
Neodd, lit,:iľnou súčasťou tejto zmluvy je jej príloha č. 1 - Cenová ponuka s detailnou špecifikáciou 
pre·dm1,tu zmluvy. 

v--renc:íne, dňa 14.06.2017 

REDOX-ENEX, s. r. o. 

Ing. Ján Hricko - konateľ 
predávajúci 

V Oščadnici, dňa 14.06.2017 
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