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Príloha č. 3 
 

N Á V R H  
 

Kúpna zmluva č. .... 
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 
 

Čl. I.  
Zmluvné strany 

 
      
1. Predávajúci:  

 obchodné meno:    
       sídlo:        
       zastúpený:     
       zapísaný v obchodnom registri:   
       bankové spojenie:    
       IBAN:     
       IČO:      
       DIČ:      
       IČ DPH:      
       tel:  
       e-mail: 
 
/ ďalej len „predávajúci“/ 
 
 

a 
 
 
2. Kupujúci :   Mestská časť Bratislava-Rača 

Kubačova 21 
831 06 Bratislava 

zastúpený:   Mgr. Michal Drotován, starosta 
IČO:    00 304 557 
DIČ:    2020879212           
IČ DPH:    nie je platcom DPH 
bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

      IBAN:    SK75 0200 0000 0000 0042 1032  
  
/ ďalej len „kupujúci“/ 
 
 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 
 

Podkladom pre uzavretie Kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je víťazný návrh predávajúceho 
predložený vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru postupom zadávania zákazky 
s nízkou hodnotou. 
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Čl. II.  
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu za podmienok a v 

rozsahu podľa tejto zmluvy tovar uvedený v bode 2 tohto článku a záväzok 
kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.  

 
2. Všeobecná špecifikácia predmetu zmluvy:  

a) 1ks komunálny kosiaci traktor ...........................................  
b) 1ks kompaktný traktor ...............................................  

 
3. Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:  
 

a) Komunálny kosiaci traktor ............................................. 
 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

zdvihový objem motora cm3    

počet valcov počet    

menovitý výkon motora (EC-R24) kW / HP pri ot/min    

objem palivovej nádrže I    

max. rýchlosť (dopredu/dozadu) km / hod    

prietok hydraulickej kvapaliny I / min    

šírka pracovného záberu cm    

výška kosenia (hydraulický zdvih) mm    

počet polôh výšky kosenia počet    

objem zberného koša I    

polomer otáčania (pravá/ľavá strana) cm    

dĺžka mm    

dĺžka (vrátane predných závaží) mm    

šírka (bez kosiacej jednotky) mm    

rázvor osí kolies mm    

výška mm    

svetlá výška mm    

predné závažie 19 kg ks    

hmotnosť (bez kosiacej jednotky) kg    

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

motor 3-valcový, 4-taktný, kvapalinou chladený vznetový motor 

typ paliva motorová nafta 

prevodovka hydrostatická, pedály Twin Touch 

pohon zadná náprava 

kosiaca jednotka so zadným vyhadzovaním 54D, 122 cm požaduje sa 

hydraulický vyklápateľný zberný kôš do výšky 2037 mm požaduje sa 

vyhadzovanie trávy zadné 

rozmer predných / zadných pneumatík 18x8.5-8/26x12-12 

ultrazvuková signalizácia naplnenia zberného koša požaduje sa 

predná konzola na závažie požaduje sa 
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cestná homologizácia - technický preukaz na prevádzku po 

pozemných komunikáciách 
požaduje sa 

odstavná noha pre zberný kôš požaduje sa 

 
 

b) Kompaktný traktor ..........................................  
  

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

zdvihový objem motora cm3    

menovitý výkon motora (97 / 68 / EC) kW / HP pri ot/min    

menovitý výkon motora (ECE-R24) kW / HP pri ot/min    

menovitý výkon (PTO) k W / H P     

max. krútiaci moment Nm pri ot/min    

objem palivovej nádrže I    

rýchlosť (nižší prevod, stupeň L / vyšší prevod, stupeň H) km / hod    

prietok hydraulickej kvapaliny I    

prietok hydraulickej kvapaliny (pre pohon náradia) I    

prietok hydraulickej kvapaliny (pre riadenie) I    

zdvihová kapacita (v zdvihovom bode) kg    

zdvihová kapacita (na konci ramena) kg    

otáčky zadného vývod, hriadeľa ot / min    

otáčky stredného vývod, hriadeľa ot / min    

predný vývodový hriadeľ ot / min    

dĺžka s 3-bodovým závesom mm    

celková šírka mm    

rázvor osí kolies mm    

výška (s kabínou) mm    

max. prípustná hmotnosť kg    

zaťaženie prednej / zadnej nápravy kg    

ťažná kapacita kg    

hmotnosť bez náplní (s kabínou) kg    

Snehová radlica OR L 1400 s technickým osvedčením     

šírka pracovného záberu mm    

šírka pracovného záberu pod uhlom 30 mm    

hmotnosť kg    

Rozmetadlo ……………………. s technickým osvedčením     

šírka pracovného záberu m    

objem zásobníka i    

max. nosnosť kg    

Zametacia kefa ............................ s technickým osvedčením     

šírka pracovného záberu mm    

priemer kefy mm    

uhol zametania stupeň    

hmotnosť kg    

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 
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motor 3-valcový, 4-taktný, kvapalinou chladený vznetový  

typ paliva motorová nafta 

prevodovka automatická-hydrostatická 

pohon všetkých kolies 4x4 

mechanická uzávierka zadnej nápravy požaduje sa 

rozmer predných / zadných pneumatík 18x8.5-i 0 4PR / 26x12-12 4PR 

kabína s kúrením, pracovným osvetlením a stieračom čelného 
skla 

požaduje sa 

industriálne pneumatiky požaduje sa 

medzinápravová kosiaca jednotka ............................., 137 cm požaduje sa 

čelný nakladač 120R požaduje sa 

zadný vývod hydrauliky - 3. pár požaduje sa 

predný 3-bodový záves J D kat. 0 požaduje sa 

predný držiak vývodového hriadeľa požaduje sa 

predný 3-bodový záves pre vývodový hriadeľ požaduje sa 

predný záves na snehovú radlicu požaduje sa 

zadný 3-bodový záves kategória 1. požaduje sa 

stredný vývodový hriadeľ požaduje sa 

zadný vývodový hriadeľ požaduje sa 

homologizácia na prevádzku po pozemných komunikáciách požaduje sa 

Snehová radlica OR L 1400 s technickým osvedčením  

pripojenie na predný 3-bodový záves kategória IN požaduje sa 

hydraulické naklápanie a zdvih radlice požaduje sa 

gumený spodný brit požaduje sa 

kopírovacie kolesá požaduje sa 

Rozmetadlo ………………………… s technickým osvedčením  

pripojenie na zadný 3-bodový záves kategória I. požaduje sa 

prídavné osvetlenie pre rozmetadlo požaduje sa 

kryt zásobníka požaduje sa 

ovládanie šírky rozmetávania z kabíny požaduje sa 

Zametacia kefa..............................  s technickým osvedčením  

hydraulické naklápanie požaduje sa 

pripojenie na predný 3-bodový záves kategória IN požaduje sa 

plynule nastaviteľné kopírovacie kolesá požaduje sa 

kardanový hriadeľ na pripojenie zametacej kefy požaduje sa 

bočný primetací kartáč požaduje sa 

zberná nádoba na nečistoty pre zametaciu kefu požaduje sa 

kropenie 12V s objemom 200 I, 

pripojenie na zadný 3-bodový záves 
požaduje sa 



Strana 5 z 8 

 

Čl. III.  
Termín a miesto dodania 

 
1. Termín dodania: do 60 dní od účinnosti zmluvy  
2. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21,  

831 06 Bratislava  
Kontaktná osoba:  Bc. Tomáš Halinkovič  

e-mail:   tomas.halinkovic@raca.sk  

tel. č.:    0905 320 648  

 
 

Čl. IV.   
Práva a povinnosti predávajúceho 

 
1. Predávajúci prehlasuje, že je autorizovaný predajca a tovar je certifikovaný v zmysle 

platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
2. Predávajúci zaškolí max. 3 osoby  kupujúceho v rozsahu min. 6 hodín - obsluha, 

montáž prípojných zariadení. 
3. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu najneskôr v deň odovzdania predmetu 

kúpy všetky doklady potrebné na prihlásenie predmetu zmluvy do evidencií vedených 
štátnymi alebo samosprávnymi orgánmi, ak takejto povinnosti podliehajú 
(vypracovanie protokolu štátnej skúšobne a zápis do OoEV).  

4. Predávajúci je povinný dodať najneskôr v deň odovzdania predmetu kúpy 
kupujúcemu dva kľúče, platný technický preukaz pre premávku na pozemných 
komunikáciách v SR, záručné listy, návod na obsluhu a údržbu automobilu v 
slovenskom jazyku, servisnú knižku a povinnú výbavu v zmysle platnej legislatívy SR. 

5. Súčasťou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov nevyhnutných na jeho užívanie 
v slovenskom alebo českom jazyku, ako napr. sada príručiek a technologických 
postupov, preberací protokol, protokol o zaškolení, katalóg náhradných dielov a pod. 

6. V prípade, ak vyššie uvedené doklady sú vyžadované v zmysle platných právnych 
predpisov na uvedenie predmetu tejto zákazky do prevádzky a predávajúci ich 
kupujúcemu nedodá v lehote na plnenie, nebude predmet zmluvy považovaný za 
dodaný. 

7. Predávajúci zodpovedá za škody vzniknuté na predmete zmluvy do protokolárneho 
odovzdania tovaru kupujúcemu. 

8. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania 
kupujúcemu. 

9. Predávajúci poskytne záruku na tovar minimálne 24 mesiacov a to bez obmedzenia 
Mth. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať autorizovaný servis v mieste vzdialenom do 
30 km od miesta sídla kupujúceho a každoročné prehliadky v mieste dodania (počas 
trvania záručnej doby). 

10. Predávajúci odstráni vady tovaru v dohodnutej lehote, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú, určí primeranú lehotu kupujúci. 

 
 

Čl. V.  
Práva a povinnosti kupujúceho 

 
1. Kupujúci sa zaväzuje riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. 
2. Kupujúci poskytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri dodávke a preberaní 

tovaru. 
3. Kupujúci určí tri osoby, ktoré budú zaškolené v súlade s ustanovením čl. IV bod 2 

zmluvy.  
4. Kupujúci má právo odmietnuť prevziať tovar ak nezodpovedá špecifikácii uvedenej 
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v čl. II bod 3 zmluvy. 
5. Kupujúci oznámi vadu tovaru bezodkladne po tom ako ju zistil a to písomne alebo 

telefonicky alebo e-mailom. 
 

 
Čl. VI.  

Kúpna cena 
 

1. Dohodnutá kúpna cena je: 
..............................................EUR bez DPH 
..............................................DPH 
..............................................EUR s DPH  

2. Predávajúci doručí faktúru po dodaní a protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu 
zmluvy kupujúcemu.  

3. V kúpnej cene je zahrnutá kompletná dodávka tovaru vrátane DPH, cla, prirážok, 
všetkých súvisiacich služieb a prác a záručný servis - súčasťou ceny nie sú 
pravidelné servisné prehliadky. 

4. Kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe vystavenej faktúry do 21 dní odo dňa jej 
doručenia na účet predávajúceho uvedený v záhlaví zmluvy. 

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, 
číslo zmluvy, prílohou bude odovzdávací a preberací protokol. Predávajúci priloží k 
faktúre podrobný rozpis položiek predmetu zmluvy. 

6. Kupujúci neposkytuje preddavok ani zálohové platby na predmet zmluvy. 
7. Kupujúci nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH 

podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona 
č. 222/2004 Z. z.. 

 
 

Čl. VII.  
Zmluvné pokuty, úroky z omeškania 

 
1.  Za nedodržanie termínu dodania tovaru zaplatí predávajúci kupujúcemu zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty fakturovanej ceny tovaru.    
2.  Kupujúci zaplatí zhotoviteľovi za každý deň omeškania s úhradou faktúry zmluvnú 

pokutu vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej 
k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o deväť 
percentuálnych bodov v súlade s nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.    

3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť predávajúceho uhradiť kupujúcemu 
škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo 
zmluvného vzťahu vyplývajú.  

 
 

Čl. VIII.  
Doručovanie 

 
1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 

zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, 
doručenie kuriérom alebo  osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň 
doručenia písomností sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, 
odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie dvojtýždňová 
úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej 
strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, 
preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa 
odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu.  
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2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát 
písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na 
doručovanie písomnosti. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie 
písomnosti na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná 
zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú 
zmluvnú stranu a v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa 
riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomností. 

 

 

Čl. IX.  
Záverečné ustanovenia  

 

1.  Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke kupujúceho. 

2.  Zmluvné strany svojím podpisom prejavujú súhlas s jej obsahom a prehlasujú, že 
obsah zmluvy im je zrozumiteľný a zmluvu neuzatvárajú v tiesni. 

3.   Meniť a dopĺňať zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

4.   Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

5.  Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá kupujúci  
a dve predávajúci. 

6.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – cenová ponuka. 
 
 
 
 
V ........................., dňa..............     V Bratislave, dňa................   
 
 
 
Predávajúci:       Kupujúci: 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------     --------------------------------------------- 
                  Mgr. Michal Drotován 
                 starosta mestskej časti 
 
 
  



 

 

 

 

 
Príloha č. 1 

Cenová ponuka  
 

 
Identifikačné údaje 
 
Obchodné meno:                                               .............................................................. 

Sídlo:                                                                  .............................................................. 

IČO:       .............................................................. 

Kontaktná osoba:     .............................................................. 

e-mail:       .............................................................. 

t.č.:       .............................................................. 

 

 

P.č. Položka1 
Celková 
cena bez 

DPH 
DPH 

Celková 
cena s DPH 

1.  
Komunálny kosiaci traktor 
......................................................................... 

      

2. 
Kompaktný traktor 
......................................................................... 

      

     

SPOLU   
  

Cena 
celkom bez 
DPH   

   

DPH 
  

   

Cena 
celkom s 
DPH   

 
pozn.:  

1
 vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním tovaru  

 
 
som/nie som* platcom DPH 
(*nehodiace sa prečiarknite) 
 
 
 
V............................... dňa................. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ..........................................................................                         

                                                              podpis a pečiatka 
                         (v súlade so zápisom v Obchodnom registri resp. Živnostenskom registri) 


