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číslo spisu: IA/VOB/2020/118 

číslo záznamu: 2020/8332 

 

Kúpna zmluva 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 (ďalej len „zmluva“) 

 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

1.1 Kupujúci:  

Názov: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Sídlo:  Špitálska 6, 814 55 Bratislava 

Korešpondenčná adresa:  Nevädzová 5,  814 55  Bratislava 3 

V mene ktorého koná:  Ing. Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka  

IČO:  30 854 687 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

Číslo účtu, z ktorého sa uhrádzajú platby:  SK35 8180 0000 0070 0021 1061 

Číslo účtu, na ktorý sa prijímajú platby:  SK57 8180 0000 0070 0021 1053 

Kontaktná osoba:  Mgr. Vladimír Sollár 

telefón: 02/204 319 20 

e-mail: vladimir.sollar@ia.gov.sk  

(ďalej len „kupujúci“)  

 

1.2 Predávajúci:   

Obchodné meno:   

Sídlo:     

V mene ktorého koná: 

IČO:  

IČ DPH:  

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Kontaktná osoba: 

telefón:  

e-mail: 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

(kupujúci a predávajúci ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 
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Článok II 

Úvodné ustanovenia 

 

2.1 Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky „Nákup troch 

osobných motorových vozidiel“ vykonaného kupujúcim v súlade so ZVO. 

 

2.2 Vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami ZVO a ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ObZ“). Vzájomné práva a povinnosti a nároky vzniknuté na základe alebo v súvislosti 

so zmluvou medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia touto zmluvou a ostatnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie v ich platnom znení.  

 

2.3 V prípade, že počas platnosti tejto zmluvy dôjde k zmene právnych predpisov 

Slovenskej republiky alebo Európskej únie, zmluvné strany sa zaväzujú odo dňa 

nadobudnutia ich účinnosti postupovať podľa novoprijatého platného právneho 

predpisu. V prípade, že pri zmene právnych predpisov bude ktorákoľvek zo zmluvných 

strán považovať za účelné upraviť zmluvu dodatkom, zaväzujú sa zmluvné strany 

uzatvoriť dodatok k zmluve v rozsahu zosúladenia s týmito novoprijatými právnymi 

predpismi. 

 

 

Článok III 

Predmet zmluvy 

 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tri (3) osobné 

motorové vozidlá, každé v rozsahu a špecifikácii v zmysle Prílohy č. 1 k tejto zmluve 

(ďalej len „predmet kúpy“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy 

a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú 

kúpnu cenu podľa článku IV tejto zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve. 

 

3.2 Podrobná špecifikácia predmetu kúpy uvedeného v bode 3.1 tohto článku zmluvy je 

uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy: Špecifikácia predmetu zmluvy a cenová kalkulácia 

(ďalej len „Príloha č. 1“), ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.  

 

3.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu podľa bodov 3.1 a 3.2 

zmluvy, pričom súčasťou výbavy každého osobného motorového vozidla osobitne je: 

a) podložka na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom vozidla, 

b) osvedčenie o evidencii vozidla a osvedčenie o technickom osvedčení vozidla 

v slovenskom jazyku vydané v súlade so zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke 

vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

c) osvedčenie o zhode vozidla COC (certificate of conformity), 

d) návod na obsluhu a údržbu motorového vozidla v slovenskom jazyku, 

e) servisná knižka vozidla v slovenskom jazyku,  

f) povinná výbava v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel 
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v cestnej premávke v znení neskorších predpisov (najmä lekárnička, 

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník, bezpečnostný reflexný odev). 

 

 

Článok IV 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

4.1 Kúpna cena za predmet kúpy – tri osobné motorové vozidlá je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 

 

suma bez DPH ...................  EUR 

Sadzba DPH ...................    % 

DPH       ...................  EUR 

suma s DPH ...................  EUR 

 

Predávajúci je/nie je platcom DPH. 

 

4.2 Dohodnutá kúpna cena za tovar je konečná, pevná, záväzná a zahŕňa všetky náklady, 

ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s realizáciou jeho záväzku podľa tejto zmluvy 

vrátane dopravy tovaru do miesta dodania. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci 

neposkytne druhej zmluvnej strane na predmet kúpy preddavkovú platbu ani zálohu. 

 

4.3 Kupujúci sa zaväzuje, že kúpnu cenu podľa tohto článku zmluvy zaplatí predávajúcemu 

formou bezhotovostného platobného prevodu na bankový účet predávajúceho, ktorý je 

uvedený v bode 1.2 tejto zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim.  

 

4.4 Predávajúci vystaví faktúru až po riadnom dodaní predmetu kúpy a prevzatí predmetu 

kúpy kupujúcim. Podkladom pre vystavenie faktúry sú kupujúcim podpísané Preberacie 

protokoly podľa bodu 5.5 tejto zmluvy. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu 

kúpy považuje deň podpísania Preberacieho protokolu za každé osobné motorové 

vozidlo samostatne. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o 

dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá predávajúci v plnom 

rozsahu. 

 

4.5 Faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia kupujúcemu na 

korešpondenčnú adresu uvedenú v bode 1.1 zmluvy. Faktúra sa považuje za uhradenú 

dňom odpísania platby z bankového účtu kupujúceho. Ak nastane omeškanie platby 

faktúry z dôvodov na strane Štátnej pokladnice, nie je kupujúci po túto dobu v omeškaní 

so zaplatením fakturovanej sumy. 

 

4.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že faktúru je možné vystaviť a doručiť podľa tejto 

zmluvy ako aj v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii 

a  centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon č. 215/2019 Z.z.“). Takto vystavená  a doručená faktúra musí obsahovať všetky 

náležitosti podľa § 2 ods. 2 písm. a) až m) zákona č. 215/2019 Z.z. 

 

4.7 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona 

č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Prílohou 
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faktúry sú aj  Preberacie protokoly na predmet kúpy.  Ak faktúra neobsahuje zákonné 

náležitosti alebo náležitosti v zmysle tejto zmluvy, kupujúci je oprávnený vrátiť takúto 

faktúru predávajúcemu s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. Kupujúci sa 

v tomto prípade nedostáva do omeškania s úhradou faktúry a nová lehota splatnosti 

začína plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. 

 

 

Článok V 

Miesto dodania a dodacie podmienky 

 

5.1 Predávajúci sa zaväzuje riadne a včas dodať predmet kúpy podľa článku II tejto zmluvy 

kupujúcemu do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, vo vlastnom 

mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a v súlade 

s právnymi predpismi a technickými normami platnými na území Slovenskej republiky. 

Nedodanie predmetu kúpy v termíne určenom v prvej vete tohto bodu sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť.  

 

5.2 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy na 

miesto dodania: Nevädzová 5, Bratislava, PSČ: 814 55, Slovenská republika. 

 

5.3 Predávajúci je povinný písomne oznámiť kupujúcemu, že predmet kúpy je pripravený 

na odovzdanie a prevzatie. Bezodkladne po tomto písomnom oznámení zo strany 

predávajúceho sa zmluvné strany dohodnú na  termíne odovzdania a prevzatia predmetu 

kúpy. 

 

5.4 Za riadne dodaný predmet kúpy sa považuje tovar dodaný riadne, včas a bez vád, 

v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a technickou špecifikáciou uvedenou 

v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

5.5 Záväzok predávajúceho dodať predmet kúpy je splnený dňom jeho odovzdania 

a písomne potvrdeného prevzatia predmetu kúpy kupujúcim. Pri prevzatí každého 

osobného motorového vozidla, ktoré tvorí časť predmetu kúpy, podpíšu poverení 

zástupcovia zmluvných strán Preberací protokol, podpísaním ktorého sa považuje 

predmet kúpy v tejto časti za riadne odovzdaný a prevzatý. Preberací protokol, ktorý 

tvorí prílohu č. 2 zmluvy predloží predávajúci pri prevzatí predmetu kúpy za každé 

osobné motorové vozidlo samostatne. 

 

5.6 Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie predmetu kúpy, ak je predmet kúpy 

poškodený, nekompletný, ak nie je v súlade s požadovanou a deklarovanou 

špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 1 zmluvy, resp. nespĺňa podmienky stanovené 

zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kupujúci je oprávnený 

odmietnuť prevzatie predmetu kúpy aj v prípade, ak predávajúci včas neposkytol 

potrebné údaje v zmysle bodu 5.8 zmluvy. Právo na odmietnutie prevzatia predmetu 

kúpy sa vzťahuje na každé osobné motorové vozidlo samostatne. Dôvody odmietnutia 

prevzatia uvedie kupujúci v Preberacom protokole za každé osobné motorové vozidlo 

samostatne. 

 



5 
 

5.7 Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho 

dňom riadneho odovzdania a písomne potvrdeného prevzatia predmetu kúpy kupujúcim 

za každé osobné motorové vozidlo samostatne. 

 

5.8 Pre účely uzavretia poistenia na predmet kúpy zo strany kupujúceho sa predávajúci 

zaväzuje poskytnúť kupujúcemu na základe jeho žiadosti vopred všetky potrebné údaje, 

vrátane prípadnej fotodokumentácie, na každé osobné motorové vozidlo samostatne, 

požadované príslušnou poisťovňou.   

 

5.9 Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu e-mailom alebo telefonicky oboznámiť 

kupujúceho o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu dodania 

predmetu kúpy s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania predmetu kúpy, takéto 

oznámenie musí byť následne v lehote troch (3) pracovných dní písomne potvrdené. 

Predĺžením dohodnutej lehoty dodania uvedenej v bodu 5.1 tohto článku zo strany 

predávajúceho nie je dotknutá povinnosť predávajúceho uhradiť zmluvnú pokutu za 

omeškanie podľa článku IX. tejto zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo 

z dôvodov vyššej moci, ktoré predávajúci nespochybniteľným spôsobom preukázal 

kupujúcemu.      

 

 

Článok VI 

Povinnosti predávajúceho 

 

6.1 Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladné oboznámenie sa s predmetom 

kúpy, dodať predmet kúpy kupujúcemu v dohodnutom rozsahu a množstve, 

v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave, vyhotovení a v požadovanej výbave 

a umožniť jeho prevzatie. 

 

6.2 Predávajúci sa zaväzuje pri odovzdávaní predmetu kúpy predviesť funkčnosť 

dodávaného predmetu kúpy a tento odovzdať v zmysle bodu 5.5 zmluvy poverenému 

zástupcovi kupujúceho v mieste dodania. 

 

6.3 Predávajúci sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným 

orgánom a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov 

Slovenskej republiky a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť 

povinnosti, ktoré mu vyplývajú z týchto právnych predpisov vyplývajú. 

 

6.4 Predávajúci berie na vedomie, že cena za predmet kúpy sa hradí z 

verejných prostriedkov, pričom je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 

súvisiaceho s dodávaným predmetom kúpy vykonaného oprávnenými osobami, ktorými 

sú najmä: 

a) kupujúci a ním poverené osoby, 

b) útvar vnútorného auditu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky alebo útvar vnútorného auditu Implementačnej agentúry Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby, 

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby na výkon 

kontroly/auditu, 

e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
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f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie, 

g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v bodoch a) až f) v súlade s príslušnými  

právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie; 

 

pričom sa predávajúci taktiež zaväzuje poskytnúť subjektom uvedeným v písm. a) až g) 

tohto bodu všetku potrebnú súčinnosť.  

 

6.5 Povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy vykonaného 

oprávnenými osobami trvá: 

a) počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy; 

b) do 31.12.2028, pričom kupujúci je oprávnený túto lehotu v odôvodnených 

prípadoch predĺžiť. Odôvodneným prípadom je najmä skutočnosť nevysporiadania 

finančných vzťahov v rámci projektu „technickej pomoci“, z ktorého je predmet 

kúpy na strane kupujúceho spolufinancovaný, a v rámci ktorého sa uhrádza cena za 

predmet kúpy. Uvedená povinnosť vyplýva z Rozhodnutia o schválení žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vydaného v zmysle § 16 ods. 2 

zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Vznik odôvodneného prípadu je kupujúci povinný predávajúcemu 

preukázať. 

 

6.6 V prípade, ak predávajúci poskytuje plnenie predmetu zmluvy cez tretie osoby, je 

povinný zabezpečiť, aby sa povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu podľa tejto zmluvy 

vzťahovala aj na ne. 

 

6.7 Ak sa na predávajúceho vzťahuje povinnosť registrácie v registri partnerov verejného 

sektora, musí byť zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov ku dňu nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy. Predávajúci je povinný 

počas platnosti a účinnosti zmluvy spĺňať podmienky stanovené týmto zákonom. 

 

6.8 Predávajúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch a informáciách, o ktorých sa 

dozvedel v súvislosti s plnením tejto zmluvy, šíriť ich bez súhlasu kupujúceho alebo ich 

akýmkoľvek spôsobom využívať vo svoj prospech alebo prospech  iných osôb. Táto 

povinnosť trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

 

6.9 Predávajúci sa zaväzuje zaobchádzať so všetkými osobnými údajmi osôb 

participujúcich priamo alebo nepriamo na plnení predmetu zmluvy, ako aj so všetkými 

informáciami a podkladmi, ktoré obdržal v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, ako 

s dôvernými a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky zabezpečiť 

ich riadnu a primeranú ochranu. 

 

 

Článok VII 

Povinnosti kupujúceho 

 

7.1 Kupujúci je povinný:  

a) prevziať bezchybný predmet kúpy v zmysle bodu 5.5 zmluvy,  

b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku IV tejto zmluvy. 
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7.2 Kupujúci sa zaväzuje všetky podmienky, požiadavky, výhrady, sťažnosti a pod. 

týkajúce sa plnenia povinností predávajúceho z tejto zmluvy odovzdávať písomne 

predávajúcemu alebo ním poverenej osobe. 

 

 

Článok VIII 

Zodpovednosť za vady a záruka 

  

8.1 Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a vo 

vyhotovení (špecifikácii) podľa tejto zmluvy, spôsobilý na použitie na obvyklý účel. 

Predmet kúpy musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové 

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Predmet kúpy musí byť nový, vyrobený priamo 

oficiálnym výrobcom daného typu osobného motorového vozidla. 

 

8.2 Predávajúci poskytne kupujúcemu záruku za kvalitu dodaného predmetu kúpy 

spočívajúcu v tom, že predmet kúpy bude po záručnú dobu spôsobilý na použitie na 

určený účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba je 36 mesiacov na každé 

osobné motorové vozidlo samostatne a začína plynúť dňom prevzatia predmetu kúpy 

kupujúcim, alebo trvá do najazdenia 80.000 km, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 

skôr.  

 

8.3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania 

kupujúcemu alebo ktoré vzniknú počas plynutia záručnej doby v súlade s príslušnými 

ustanoveniami ObZ. V prípade zistenia vady na predmete kúpy kupujúci bezodkladne 

písomne oznámi tieto vady predávajúcemu, najneskôr však do uplynutia dohodnutej 

záručnej doby (reklamácia). Predávajúci je povinný uvedené vady odstrániť na vlastné 

náklady alebo dodať kupujúcemu za vadný predmet kúpy náhradný predmet kúpy tak 

ako je uvedené v bode 8.1 zmluvy, a to v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo 

dňa oznámenia vady. 

 

8.4 Nároky kupujúceho z vád tovaru sa spravujú režimom podľa ustanovenia § 436 a nasl. 

ObZ. 

 

8.5 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou alebo neodbornou prevádzkou, 

obsluhou alebo údržbou predmetu kúpy zo strany kupujúceho alebo ako následok 

živelnej pohromy. 
 

8.6 Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť počas lehoty uvedenej v bod 8.3 určenej na 

odstránenie vady alebo na dodanie náhradného predmetu kúpy náhradné osobné 

motorové vozidlo, a to odo dňa nasledujúceho po dni oznámenia vady. 

 

 

Článok IX 

Zmluvné sankcie 

 

9.1 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu kúpy v dohodnutej dodacej 

lehote, má kupujúci právo uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 

0,03% z ceny nedodaného predmetu kúpy, a to za každý aj začatý deň omeškania.  

 



8 
 

9.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, má predávajúci právo uplatniť si 

voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03% z fakturovanej ceny, a to za každý 

aj začatý deň omeškania.  

 

9.3 V prípade omeškania predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť výrobné vady 

predmetu kúpy podľa bodu 8.3 tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený požadovať od 

predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 33,- EUR samostatne za každé nesplnenie 

povinnosti za každý deň omeškania. 
 

9.4 V prípade omeškania predávajúceho so splnením povinnosti poskytnutia náhradného 

motorového vozidla podľa bodu 8.6 tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený požadovať od 

predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 33,- EUR samostatne za každé nesplnenie 

povinnosti za každý deň omeškania. 

 

9.5 Zaplatením sankcií podľa tohto článku zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán 

na náhradu škody podľa § 373 a nasl. ObZ. Zaplatenie sankcií podľa tohto článku 

zmluvy nemá vplyv na trvanie záväzkov zmluvných strán. 

 

 

Článok X 

Trvanie zmluvy  

 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť pred splnením záväzkov 

zmluvných strán:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) výpoveďou zo strany kupujúceho, 

c) odstúpením od zmluvy. 

 

10.2 Kupujúci môže túto zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 

jeden mesiac a začne plynúť dňom nasledujúcim po doručení písomnej výpovede 

predávajúcemu. 

 

10.3 Od zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť v prípade podstatného porušenia 

zmluvy, z dôvodu nemožnosti plnenia zmluvy a v prípadoch, ktoré ustanovuje táto 

zmluva alebo právne predpisy Slovenskej republiky. 

 

10.4 Porušenie zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia 

zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, 

ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola  zmluva uzavretá, že 

druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení 

zmluvy alebo v prípade, ak tak zmluva ustanovuje. 

 

10.5 Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zo strany predávajúceho považuje 

najmä: 

a) vznik nepredvídaných okolností na strane predávajúceho, ktoré zásadne zmenia 

podmienky plnenia zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť; 

b) preukázané porušenie právnych predpisov Slovenskej republiky alebo právnych 

predpisov Európskej únie v rámci realizácie predmetu zmluvy; 
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c) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie plnenia predmetu 

zmluvy a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré predávajúcemu vyplývajú 

zo zmluvy; 

d) zastavenie realizácie plnenia predmetu zmluvy z neopodstatnených dôvodov na strane 

predávajúceho bez písomného súhlasu kupujúceho. 

 

10.6 Podstatným porušením zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany predávajúceho, 

na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas kupujúceho, ak súhlas nebol 

udelený. 

 

10.7 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, 

nepovažuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy. 
 

10.8 Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od 

vôle zmluvnej strany a bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 

predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 

prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky 

vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú 

tieto účinky spojené. 
 

10.9 Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola 

zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 

hospodárskych pomerov.  
 

10.10 Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť na strane kupujúceho sa považuje napríklad 

omeškanie s poskytovaním finančných prostriedkov predávajúcemu z dôvodu 

uzatvorenia Štátnej pokladnice, z dôvodu pozastavenia platieb Implementačnej agentúre 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo strany 

Certifikačného orgánu, Riadiaceho orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje, iného 

kontrolného orgánu alebo Európskej komisie. 
 

10.11 V prípade, že ešte nedošlo k plneniu podľa tejto zmluvy a výsledky administratívnej 

finančnej kontroly kupujúceho neumožňujú financovanie predmetu zmluvy v plnej 

výške kúpnej ceny, je kupujúci oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od 

zmluvy. 
 

10.12 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť od 

zmluvy, ak zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v 

dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá druhou zmluvnou stranou 

v písomnom vyzvaní. 
 

10.13 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy 

druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo zmluvných strán 

na úhradu zmluvne dohodnutých sankcií a na náhradu škody, ak zo zmluvy nevyplýva, 

že takéto nároky druhej zmluvnej strane nevznikajú. 
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Článok XI 

Záverečné ustanovenia 

 

11.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov. 

 

11.2 Táto zmluva a jej dodatky podliehajú povinnému zverejneniu v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom 

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

11.3 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami a za dodržania podmienok ustanovených 

ZVO. 

 

11.4 Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

ObZ a ostatnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky a Európskej 

únie. 

 

11.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy 

prednostne formou zmieru prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov alebo 

splnomocnených zástupcov. Ak sa spor nevyrieši zmierom, každá zo zmluvných strán je 

oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

 

11.6 Na účely tejto zmluvy platí, že zásielka sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia 

adresátom. V prípade, ak adresát zásielku neprevzal, zásielka sa považuje za doručenú 

dňom vrátenia nedoručenej alebo nedoručiteľnej zásielky odosielateľovi alebo dňom 

odmietnutia prijatia zásielky adresátom. 

 

11.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade každej zmeny právnej úpravy predpisov, na 

ktoré zmluva odkazuje, platí, že právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti 

zmeny, sa spravujú ich účinným znením; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky 

z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti zmeny sa však posudzujú podľa 

doterajšieho znenia, ak nebude ustanovené inak. 

 

11.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

a) Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy a cenová kalkulácia, ktorú predávajúci 

predložil v rámci svojej ponuky do verejného obstarávania  na predmet zákazky 

„Nákup troch osobných motorových vozidiel“ vykonaného kupujúcim v súlade 

so ZVO, 

b) Príloha č. 2 – Preberací protokol. 

 

11.9 Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stalo neplatným alebo neúčinným, 

táto skutočnosť nespôsobí neplatnosť ani neúčinnosť ostatných ustanovení zmluvy, ak 

nevyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky inak. Zmluvné strany sa zaväzujú, 

že nahradia neplatné alebo neúčinné ustanovenie zmluvy iným platným a účinným 

ustanovením, ktoré svojim obsahom a zmyslom najlepšie zodpovedá obsahu a zmyslu 

pôvodného ustanovenia, majúc vždy na zreteli predmet a účel tejto zmluvy. 
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11.10 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 

predávajúci dostane jeden (1) rovnopis a päť (5) rovnopisov je určených pre 

kupujúceho.  

 

11.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a jej právnym 

dôsledkom, súhlasia s nimi a na dôkaz toho k nej pripájajú svoje podpisy.  

 

11.12 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ju 

neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že zmluva sa svojim 

obsahom a účelom neprieči zákonu, ani ho neobchádza. Zmluvné strany zároveň 

vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony a že zmluvu podpísali osoby 

oprávnené konať v ich mene. 

 

 

Za kupujúceho:  Za predávajúceho: 
   

V Bratislave dňa  V ........................ dňa 

 

 

 

 

  

Ing. Zuzana Borgulová 

generálna riaditeľka 

Implementačná agentúra Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky 

 podpis štatutárneho zástupcu 

 

 

 


