
KÚPNA ZMLUVA 
uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 
 
1.   Kupujúci:   Mesto Kežmarok 
Sídlo:    Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
V zastúpení:   Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta 
Bankové spojenie:               UniCredit Bank Slovakia a.s. 
Číslo účtu:   6608185303/1111 
IČO:    00326283 
DIČ:    2020697184 
(ďalej len „kupujúci") 
 
2. Predávajúci:    KURTA spol. s r.o. 
Sídlo    Partizánska 89, 974 01  Banská Bystrica 
V zastúpení:                                     Ing.Štefan Kurta, konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie:   Tatrabanka, pob.Banská Bystrica 
Číslo účtu:    2928130151/1100 
IČO:     31592490 
DIČ:    31592490/651 
 
IČDPH:    SK2020454029 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 1435/S 
(ďalej len „predávajúci") 
 

ČI. I  
Účel zmluvy 

1. Kupujúci vyhlásil v súlade zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov nadlimitnú zákazku postupom verejnej súťaže, predmetom ktorej je 
dodanie čistiacej techniky vrátane jej montáže, umiestnenia, zaškolenia a záručného servisu a ktorej bližšia 
špecifikácia a množstvo je uvedené v či. II, bod l tejto zmluvy (ďalej len „dohodnutý tovar"). Oznámenie           
o vyhlásení verejného obstarávania na dodanie predmetnej zákazky (ďalej len „verejná súťaž") bolo uverejnené    
v Úradnom vestníku Európskej únie S218 zo dňa 10.11.2010 pod značkou 201 O/S 218-334195 a vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 215/2010 zo dňa 10.11.2010 pod značkou 07043 - MST. 

2. Do verejnej súťaže predložil súťažnú ponuku aj predávajúci. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk 
predložených do verejnej súťaže zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť 
podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže. 
 

Č1.II  
Predmet zmluvy 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v rámci projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom 
čistiacej techniky v meste Kežmarok", kód projektu 24130120058, za podmienok stanovených v tejto zmluve    
a v súlade s podmienkami určenými: 

- zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 014/3.1MP/2010 zo dňa 08.06.2010 v znení jej 
dodatkov,   ktorú má objednávateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku  (ďalej NFP), 
tj. s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky 

- príručkou pre prijímateľa NFP operačného programu Životné prostredie. 
2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu 4 (štyri) kusy čistiacej techniky, ktorých bližšia špecifikácia je 

uvedená v prílohe č. l tejto zmluvy (ďalej len „Tovar"), previesť na kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru a 
kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, Tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú 
kúpnu cenu.  

3. Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že Tovar je v jeho výlučnom vlastníctve a nie je zaťažený právom 
tretej osoby. 

 
ČI. III  

Čas a miesto dodania predmetu kúpy 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar kupujúcemu do 4 mesiacov odo dňa uzavretia tejto zmluvy.  
2. Dohodnutým miestom dodania Tovaru sa rozumejú nasledovné priestory kupujúceho: NUTS 2 Východné 

Slovensko, Prešovský kraj, Okres Kežmarok, mesto Kežmarok. 
3. O odovzdaní a prevzatí Tovaru vyhotovia zmluvné strany preberací protokol obsahujúci minimálne: 

a)    presné označenie dodávaného Tovaru, 
b)   dátum, čas a miesto odovzdania Tovaru, 
c)   označenie osôb, ktoré tovar odovzdávajú a ktoré Tovar preberajú uvedením ich mena, funkcie a preukázania, 
oprávnenosti odovzdanie / prevzatie vykonať, 
d)   presnej špecifikácie odovzdávaného príslušenstva a dokumentácie k Tovaru (vrátane príslušenstva podľa čl. 



VII» bodu 3 Zmluvy), 
e)   údaje o zaškolení podľa bodu 5. tohto Článku zmluvy, 
f)    podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb. 
Preberací protokol bude vyhotovený v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

4. Jednotlivý Tovar bude dodaný jeho prevzatím poverenou osobou kupujúceho v mieste plnenia a podpísaní 
preberacieho protokolu oboma stranami (ČI. III, bod 3). Oprávnená osoba kupujúceho prevezme Tovar po 
vykonaní prvotnej kontroly. Oprávnená osoba kupujúceho prezrie Tovar s odbornou starostlivosťou a preverí 
stav Tovaru vizuálnou kontrolou, vrátane príslušenstva a výbavy. V prípade zjavných nedostatkov má právo 
kupujúci požadovať ich okamžité odstránenie (do 48 hodín). Pokiaľ kupujúci zistí, že odovzdávaný Tovar 
nezodpovedá špecifikácii v prílohe č.l tejto zmluvy, podmienkam stanoveným vo verejnom obstarávaní alebo 
Tovar bude odovzdávaný bez požadovaných dokladov, je kupujúci oprávnený neprevziať Tovar a dohodnúť      
s predávajúcim náhradný termín jeho odovzdania. 

5. Predávajúci je povinný súčasne s odovzdaním jednotlivého Tovaru vykonať zaškolenie zo strany kupujúceho 
určených osôb na obsluhu a základnú údržbu Tovaru. Zaškolenie s označením osôb Školiteľov a Školených sa 
vyznačí v preberacom protokole podľa bodu 3. tohto článku zmluvy. 

6. Predávajúci vyrozumie kupujúceho o odovzdaní Tovaru mín. 3 dni vopred faxom alebo elektronickou poštou. 
Predávajúci je povinný kupujúcemu zároveň s vozidlom (Tovarom) odovzdať osvedčenie o evidencii vozidla.  

7. Jednotlivé Tovary budú odovzdané kupujúcemu umyté, s uprataným a vyčisteným interiérom, v riadnom 
technickom stave a spôsobilé na prevádzku. Odovzdané budú spolu s dokladmi na prevádzku. 

 
ČI. IV  

Kúpna cena a platobné podmienky 
 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za Tovar kúpnu cenu vo výške  944.280,- EUR; slovom Deväťsto 
štyridsaťštyritisícdvestoosemdesiat EUR. V kúpnej cene je zahrnutá právnym predpisom stanovená daň z 
pridanej hodnoty. 

 
P.č. 
 

Položka 
 

M.j. 
 

Počet 
m.j. 

Cena za m.j. 
EUR s DPH 

Cena celkom 
EUR s DPH 

1. 
 

Chodníkový čistiaci voz /zametač/ BOSCHUNG S3 
 

ks 
 

1 
 

207.655,- 
 

207.655,- 
 

2. 
 

Chodníkový postrekovací voz /malý podvozok 
s cisternou/ BREMACH T-REX 60 

ks 
 

1 
 

156.961,- 
 

156.961,- 
 

3. 
 

Veľké zametacie vozidlo /cestný zametací voz/ IVECO 
EUROCARGO ML150E18/P  4x2 

ks 
 

1 
 

310.233,- 310.233,- 

4. 
 

Cestný postrekový voz /veľký podvozok s cisternou/  
IVECO TRAKKER AD190T31W 4x4 

ks 
 

1 
 

261.562,- 261.562,- 

Cena celkom bez DPH 
 

786.900,- 

DPH 19% 
 

157.380,- 

Cena celkom s DPH 
 

944.280,- 

 
2.    Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu (bod 1.), resp. jej časť zaplatiť na základe faktúry vystavenej 
predávajúcim, ktorá bude splatná minimálne 90 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu; predávajúci je 
oprávnený vystaviť túto faktúru najskôr v deň odovzdania Tovaru resp. jeho časti; súčasťou vyúčtovania kúpnej 
ceny bude aj vyúčtovanie dane z pridanej hodnoty. 
3.    Faktúra predávajúceho musí obsahovať najmä nasledovné údaje: 
- označenie „faktúra" a jej číslo,  
- obchodné meno a sídlo kupujúceho,  
- obchodné meno a sídlo predávajúceho, 
- názov projektu: Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom čistiacej techniky v meste Kežmarok.  
- kód projektu: 24130120058  
- číslo a názov Kúpnej zmluvy,  
- názov a adresa banky predávajúceho,  
- číslo účtu predávajúceho, 
- výška požadovaná v EUR bez DPH, výška DPH a výška požadovaná v EUR s DPH zaokrúhlená na dve 

desatinné miesta,  
- náležitosti pre účely DPH,  
- podpis zodpovednej osoby. 
4.    Zmluvné strany berú na vedomie, že Tovar bude spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EU, Operačný 
program 2410000 OP Životné prostredie, Prioritná os 3-Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých 
vplyvov, Opatrenie 3.1, Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Kód výzvy 
OPZPPO3-09-3. a štátneho rozpočtu SR. 

 



ČI. V  
Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody 

1.    Vlastnícke právo k Tovaru nadobúda kupujúci jeho prevzatím od predávajúceho (ČI. III bod 3.). 
2.  Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na kupujúceho okamihom, keď predávajúci splní svoju 
povinnosť Tovar dodať kupujúcemu podľa tejto zmluvy. 

 
 

ČI. VI  
Práva a povinnosti zmluvných strán pri dodaní predmetu kúpy 

1.    Predávajúci sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje najmä 
a)   dodať kupujúcemu Tovar v dohodnutej dobe a mieste dodania; 
b)   niesť všetky nebezpečenstvá škody na Tovare až do doby, keď Tovar kupujúcemu dodá podľa ČI. 
III bod 3 tejto zmluvy. 

2.    Kupujúci sa v súlade s touto zmluvou zaväzuje najmä 
a)    zaplatiť kúpnu cenu v dohodnutej výške a dohodnutým spôsobom; 
b)   prevziať Tovar v dohodnutej dobe a v mieste dodania; 
c)   niesť všetky nebezpečenstvá škody na Tovare od okamihu, kedy mu bude dodaný. 

 
Čl. VII  

Preberanie Tovaru 
1.    Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar v dohodnutom mieste (či. III bod 2.). 
2.    Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu primeranú súčinnosť v rozsahu a spôsobom potrebnom na 
odovzdanie Tovaru. 
3.    Predávajúci sa zaväzuje dodať ku každému dodanému Tovaru: 
a)      návod na obsluhu a údržbu Tovaru, návod musí byť dodaný po jednom vyhotovení ku každému Tovaru pri 
jeho odovzdaní, a to v písomnej forme a l vyhotovenie v elektronickej podobe na bežne používanom nosiči dát, 
b)      úplnú sadu dielenských príručiek a technologických postupov na plánovanú údržbu, 
c)      katalóg náhradných dielov, a to v elektronickej podobe v 5 vyhotoveniach na bežne používanom nosiči dát, 
za elektronickú formu katalógu náhradných dielov (ďalej aj len „ND") sa nepovažuje skenovaný papierový 
katalóg, katalóg je predávajúci povinný aktualizovať po dobu deklarovanej životnosti Tovaru. 
4.    Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu písomne potvrdiť prevzatie Tovaru. 

 
ČI. VIII  

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť a záručný servis 
1.    Predávajúci preberá záruku za akosť dodaného Tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je minimálne 24 
mesiacov (doplní uchádzač); záručná doba začne plynúť odo dňa prevzatia Tovaru kupujúcim (od dátumu 
uvedeného na preberacom -odovzdávacom protokole). Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej nemohol 
kupujúci Tovar v záručnej dobe užívať z dôvodu odstraňovania závad, na ktoré sa záruka vzťahuje. 
2.    Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný Tovar bude bez vád a v dobe jeho prevzatia kupujúcim a po dobu 
trvania záručnej lehoty bude spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách v SR a bude spínať vlastnosti 
stanovené platnými normami a touto zmluvou. 
3.    Predávajúci po dobu záruky uhrádza všetky náklady na záručné opravy, vrátane nákladov na pristavenie 
vozidla (Tovar) do servisu (mzda vodiča, pohonné hmoty, príp. diaľničné nálepky a podobne). 
4.    Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek nároky plynúce z poskytnutej záruky, uplatnené kupujúcim voči 
predávajúcemu, považujú obidve strany za oprávnené a platné, pokiaľ predávajúci nepreukáže ich 
neoprávnenosť. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri získavaní podkladov pre 
posúdenie oprávnenosti nárokov uplatnených kupujúcim. 
5.    V súlade s podmienkami verejného obstarávania a tejto zmluvy je predávajúci povinný zabezpečovať 
záručný servis -Tovaru. V rámci záručného servisu je predávajúci povinný vykonávať bezplatné odstránenie vád 
Tovaru, na ktoré sa vzťahuje poskytnutú záruka (či. VIII bod S. tejto zmluvy). 
6.    Predávajúci sa zaväzuje pristúpiť k posúdeniu vady do 24 hodín od nahlásenia vady zo strany kupujúceho, 
inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho nároky z 
vád písomnou formou bez zbytočného odkladu od vzniku vady. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je 
oprávnený u predávajúceho nároky z vád uplatniť i telefonicky, alebo e-mailom, s následným písomným 
potvrdením odoslaným predávajúcemu do 3 pracovných dní.  
7.    Predávajúci je povinný vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka odstrániť podľa typu vady v termínoch: 
- menej závažná vada do 10 dní odo dňa jej nahlásenia 
- viac závažná vada do 30 dní odo dňa jej nahlásenia 
Zmluvné strany sa dohodli, že za menej závažnú vadu považujú vadu Tovaru, ktorá neznemožňuje riadne a 
právne dovolené používanie Tovaru na čistenie a údržbu pozemných komunikácií. Viac závažnou vadou je na 
účely tejto zmluvy vada, ktorá znemožňuje riadne a právne dovolené používanie Tovaru na čistenie a údržbu 
pozemných komunikácií. 
Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na lehoty dohodnuté v tomto bode zmluvy je predávajúci povinný 
vadu odstrániť v najkratšom možnom čase. 
 



ČI. IX 
Ďalšie dojednania 

1.    Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú 
potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich 
právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do 
konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná 
strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň 
zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 
2.    Zmluvné strany pre účely tejto zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú 
komunikáciu v súvislosti s touto Zmluvou takto: 

a) za kupujúceho: 
[Ing. Jozef Krok], tel. [+421 905 825 435•], mobil [•], fax [•], email [krok@tskk.sk] 
b) za predávajúceho: 
[Michal Cimerman], tel. [+421 48 4144111], mobil [+421 905 455 306], fax [+421 48 4144115], email 

 [cimerman@kurta.sk] 
3.    Akékoľvek úkony, ktoré sa v zmysle tejto zmluvy majú v písomnej forme doručiť zmluvnej strane sa 
doručujú na poslednú známu adresu sídla zmluvnej strany. Akékoľvek úkony, ktoré sa majú podľa tejto zmluvy 
vykonať telefonicky, faxom alebo emailom sa vykonávajú na kontakty uvedené v bodoch l. a 2. tohto článku 
zmluvy. 
4.    Zmluva sa riadi ustanoveniami slovenského hmotného práva, najmä Obchodného Zákonníka, s vylúčením 
kolíznych noriem. 
5.    V prípade, ak vznikne zo zmluvy alebo v jej súvislosti spor medzi zmluvnými Stranami, zaväzujú sa ho 
riešiť priateľským rokovaním. Ak ani do 30 (tridsiatich) dní od doručenia písomnej pozvánky na priateľské 
rokovanie zmluvné strany neuzatvoria dohodu o riešení sporu, má každá zmluvná strana právo predložiť spor na 
rozhodnutie príslušnému slovenskému súdu. 
6.    Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/ overovania súvisiaci s dodávaným Tovarom 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 13 Všeobecných 
zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi kupujúcim  
a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
ČI. X 

Zodpovednosť za škodu 
1. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením 
zmluvy za podmienok uvedených v zmluve. 
2.    Žiadna zmluvná strana nebude v celku alebo v časti zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 
omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo čiastočne 
z okolností vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá 
prekážka, s ktorou sú účinky spojené. 
3.    Ustanovenie bodu 2. tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola bezodkladne 
oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania porušujúcou zmluvnou stranou. 
4.    Predávajúci je oprávnený uplatniť sankcie v prípade omeškania platby kupujúceho so zaplatením splatnej 
kúpnej ceny (jej časti) a to úrok z omeškania vo výške 0,02 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 
5.    Kupujúci je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu voči predávajúcemu v prípade ak predávajúci nedodrží 
termíny dodávok Tovaru (či. III, bod 1), a to vo výške 0,02 % z ceny každého nedodaného Tovaru, za každý deň 
omeškania. 
6.    Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade prestojov vozidiel (Tovarov) v záručnej lehote, ktoré budú 
spôsobené vadou vozidla, na ktorú sa vzťahuje záruka a budú dlhšie ako 10 kalendárnych dní, má kupujúci 
právo uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z kúpnej ceny vozidla (Tovaru), ktorého sa 
prestoj týka, a to za každý začatý deň prestoja počínajúc 11-tym dňom od dátumu nahlásenia vady (ČI. VIII, bod 
6). V prípade, ak vada na ktorú sa vzťahuje záruka nebude odstránená do 30 kalendárnych dní odo dňa 
nahlásenia vady (či. VIII, bod 6), je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu funkčné obdobné náhradné 
vozidlo, a to v lehote 5 kalendárnych dní po uplynutí 30 dňovej lehoty odo dňa nahlásenia vady, do času 
odstránenia vady. V prípade nedodania takéhoto náhradného vozidla, je kupujúci oprávnený uplatniť zmluvnú 
pokutu vo výške 0,2 % z kúpnej ceny vozidla (Tovaru) ktorého sa prestoj týka, za každý deň omeškania po 
uplynutí 35 kalendárnych dní odo dňa nahlásenia vady. Ak náhradné vozidlo bude dodané, ale vada nebude 
odstránená ani do 100 kalendárnych dní odo dňa nahlásenia vady, je predávajúci povinný dodať kupujúcemu 
identické nové vozidlo a v prípade nedodania identického nového vozidla, je kupujúci oprávnený uplatňovať 
zmluvnú pokutu 0,5% z kúpnej ceny vozidla (Tovaru) za každý deň omeškania uplynutím 100 kalendárneho dňa 
odo dňa nahlásenia vady. 
7.    V prípade preukázateľného zistenia, že technická špecifikácia Tovaru v zmysle tejto Zmluvy a Verejného 
obstarávania nie je splnená, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu 60 000,- EUR 
za každú nedodržanú požiadavku technickej Špecifikácie Tovaru a za každý jednotlivý kus Tovaru. Uvedené sa 
nevzťahuje na zjavné technické špecifikácie, ktoré možno zistiť v rámci kontroly pri dodaní Tovaru. Takéto 
nedodržanie technickej špecifikácie je súčasne podstatným porušením Zmluvy. 
8.    Predávajúci sa zaväzuje, že uhradí kupujúcemu zostatkovú cenu neopraviteľného Tovaru v prípade 



preukázateľného zistenia, že dôvodom neopraviteľnosti je skutočnosť, že nie je zabezpečená dodávka 
náhradných dielov na dodané Tovary podľa ustanovení tejto Zmluvy. Nefunkčnosť Tovaru sa preukazuje 
znaleckým posudkom. 

 
ČI. XI Zánik zmluvy 

1.     Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto dohody môže oprávnená strana okamžite odstúpiť 
a požadovať od povinnej strany náhradu škody a sankcie podľa tejto dohody. Odstúpenie oprávnená strana 
uskutoční v písomnej forme a zašle doporučene poštou na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v tejto 
zmluve alebo na inú písomne oznámenú adresu   v prípade zmeny sídla pričom zmluvné strany sa dohodli, že 
marenie prevzatia zásielky alebo neprevzatie si zásielky v poštových odberných lehotách nemá vplyv na 
platnosť a účinnosť odstúpenia. 
2.     Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností predávajúcim sa považuje aj: 
a)     nedodržanie termínov alebo množstva plnenia podľa tejto zmluvy, 
b)     ak dodaný Tovar nebude svojimi vlastnosťami zodpovedať špecifikácii podľa zmluvy, 
c)     v prípade, ak kupujúci preukáže posudkom znalca alebo oprávnenej inštitúcie neodstrániteľnú výrobnú 
vadu alebo ak preukáže opakujúce sa odstrániteľné vady brániace bezpečnej prevádzke vozidla (Tovaru), pričom 
zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vada týka len jedného Tovaru, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy aj len 
ohľadne tohto plnenia, 
d)     ak predávajúci písomne oznámi kupujúcemu, že vadu nie je možné odstrániť a vada je takého charakteru, 
že Tovar nie je možné užívať pričom, ak sa vada týka len jedného Tovaru, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy aj 
len ohľadne tohto plnenia, 
e)     prípad preukázateľného zistenia počas trvania tejto zmluvy, že doklady doložené a podpísané predávajúcim 
uvedené v jeho čestnom vyhlásení týkajúce sa podmienok účasti vo verejnom obstarávaní sa v čase podania 
ponuky nezakladali na pravde, 
f)     ostatné prípady, ak sa jedná o podstatné porušenie uvedené v tejto zmluve. 
3.     Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností kupujúcim sa považuje aj: a)      
neuhradenie kúpnej ceny ani v lehote 90 dni po lehote jej splatnosti. 

 
ČI. XI 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
1.     V prípade, ak niektoré ustanovenia Zmluvy stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť      
a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení alebo za účelom úpravy vzťahov, ktoré nie sú 
právne upravené sa použijú ustanovenia platných právnych predpisov, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie      
k obsahu a účelu - ustanoveniam, ktoré stratili platnosť. 
2.     Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme. Ak by sa dôvod 
neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto Časť. 
3.     Túto zmluvu je možné zmeniť alebo dopĺňať iba obojstranným prejavom súhlasu zmluvných strán formou 
písomných dodatkov k zmluve. Dodatky a zmeny tejto zmluvy sú platné len v písomnom prevedení s podpismi 
oboch zmluvných strán. 
4.     Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou, alebo upravené len čiastočne, sa budú riadiť výlučne 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi 
platnými v Slovenskej republike. 
5.     Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.  
6.     Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť administratívnym 
overením procesu verejného obstarávania Ministerstvom Životného prostredia Slovenskej republiky. 
7.     Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu s ním túto zmluvu 
podpisujú. 

 
 
 
 V Kežmarku dňa  17. marca 2011                               V Banskej Bystrici  dňa 14. marca 2011 
 
 
 
 
 
 
 ----------------------------------------------      ------------------------------------------------ 
 Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta        Ing.Štefan Kurta, konateľ spoločnosti 
 
 


