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N Á V R H 
Kúpna zmluva č. _____________ 

uzatvorená v zmysle §409 a Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien 
 
 
 

I. Zmluvné strany 
 

1.1. Kupujúci:   Mesto Krompachy 
Sídlo:  Mestský úrad, Nám. slobody 1, 053 42 Krompachy 
IČO:  00329282 
DIČ:  2021331488 
zast.:   Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta 
IBAN:   SK86 5600 0000 0034 0034 7023 
 (ďalej len „kupujúci“) 

 
1.2. Predávajúci:    

Sídlo :     
IČO:    
DIČ:   
Zast.: 
Zapísaný v :  
IBAN:     
 (ďalej len „predávajúci“) 

 e-mail: 
uzatvárajú  

 túto kúpno-predajnú zmluvu: 
 

II. Predmet zmluvy 
 

Predávajúci je úspešným uchádzačom verejnej súťaže na dodávku automatov na výdaj pitnej vody 
k projektu: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít 
v meste Krompachy 
Názov procesu: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych 
komunít v meste Krompachy y – tovary 

 
Predmetom zmluvy je dodávka a inštalácia výdajných automatov pitnej vody v rámci realizácie 
projektu „Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít 
v meste Krompachy“, spolufinancovaného z operačného programu: Ľudské zdroje kód výzvy:  
OPLZ-PO6-SC611-2020-1, v zmysle technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1  tejto zmluvy. 

 
  

III. Dodacie podmienky 
 

3.1  Predávajúci sa zaväzuje dodať a namontovať výdajné automaty pitnej vody a ďalšie špecifikácie 
podľa potrieb kupujúceho v lehote do 60 dní odo dňa doručenia  objednávky na plnenie tejto 
zmluvy elektronicky a to e-mailom,  na adresu poskytnutú predávajúcim uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy. 
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3.2  Miestom dodania je mesto Krompachy, konkrétne: 

 
LOKALITA DRUŽSTEVNÁ: 
Výdajný automat A: Družstevná ulica: parcela C KN 1965, druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie s výmerou: 2.966 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, okres: Spišská 
Nová Ves, obec: Krompachy  
Výdajný automat B: Družstevná ulica: parcela C KN 2209, druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie s výmerou: 820 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, okres: Spišská 
Nová Ves, obec: Krompachy  
 
LOKALITA STARÁ MAŠA: 
Výdajný automat C: ulica Stará Maša: parcela C KN 1278/1, druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie s výmerou: 14.139 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, okres: Spišská 
Nová Ves, obec: Krompachy  
 
LOKALITA HORNÁDSKA: 
Výdajný automat D: Hornádska ulica: parcela E KN 92604/1, druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie s výmerou: 3.475 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 2287 pre k.ú. Krompachy, okres: 
Spišská Nová Ves, obec: Krompachy  
Výdajný automat E: Hornádska ulica: parcela C KN 1870, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou: 459 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy, okres: Spišská 
Nová Ves, obec: Krompachy 
 

IV. Kúpna cena 
 
4.1   Kúpna cena tovaru je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov.  

4.2   Dohodnutá kúpna cena jednotlivých druhov predmetu kúpy je uvedená v cenovej ponuke zo dňa    
......................... , ktorá tvorí Prílohu 1 tejto zmluvy:  

Cena bez DPH: ........................................  
DPH:   ........................................  
Cena s DPH: ........................................  
 

4.3   Cena zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním, montážou a nastavením výdajných automatov 
pitnej vody podľa pokynov kupujúceho. Cena je konečná a predávajúci nie je oprávnený požadovať 
od kupujúceho ďalšie náklady súvisiace s plnením predmetu tejto zákazky. V prípade, ak 
predávajúci nie je platcom DPH, dohodnutá cena je cenou konečnou a v prípade, ak sa predávajúci 
počas plnenia zmluvy stane platcom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej 
ceny za predmet zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 
 

4.4 Celková cena je pre obidve zmluvné strany záväzná a konečná a pokrýva všetky zmluvné záväzky 
a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu plnenia zmluvy v 
rozsahu podľa tejto zmluvy a špecifikácie predmetu zákazky. Kúpna cena je dohodnutá vrátane 
všetkých služieb, ktoré súvisia s dopravou tovaru na miesto dodania tovaru. 
 

4.5 Kúpna cena za dodaný tovar bude uhradená formou bezhotovostného platobného styku v eurách 
v 60 dňovej lehote splatnosti odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. 
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V. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
5.1   Predávajúci je povinný poskytnúť plnenie: 

a) vrátane dopravy, montáže a nastavenia podľa pokynov kupujúceho,  
b) záručná doba výdajného automatu pitnej vody je 24 mesiacov od prevzatia predmetu zmluvy. 

Predávajúci počas záručnej doby preberá záväzok na poskytnutie servisných služieb predmetu 
zmluvy, a to na technické prehliadky, údržbu a opravy,  

c) predávajúci je povinný dodať nové zariadenia v pôvodnom obale, 
d)  predávajúci dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj  

v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným 
medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom,  

e) nástup na odstránenie porúch do 24 hod., 
f) odstránenie závady záručnej opravy do 5 pracovných dní od nahlásenia poruchy, 
g) kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každé aj opakované porušenie 

podmienok dohodnutých touto zmluvou,  
h) predávajúci je zodpovedný za prípadné škody, ktoré vzniknú kupujúcemu alebo tretím 

osobám pri inštalácii predmetu kúpy.  
 

VI. Prechod vlastníctva a nebezpečenstva škody na veci 
 

6.1  Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až úplným zaplatením dohodnutej 
kúpnej ceny.  

6.2  Nebezpečenstvo škody na veci, a to riziko spojené s predmetom kúpy, napríklad následné 
poškodenie, odcudzenie a podobne, prechádza na kupujúceho momentom prevzatia 
predmetu kúpy.  

 
VII. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

 
7.1  Ak bude predávajúci v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy v zmysle čl. III tejto zmluvy, 

zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny uvedenej v prílohe 1 tejto zmluvy, 
Technická špecifikácia predmetu Zmluvy v zmysle cenovej ponuky za každý deň omeškania.  

7.2  Ak bude predávajúci v omeškaní s odstraňovaním vád v čase podľa čl. 5, ods. 5.1 h), zaplatí 
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny uvedenej v prílohe 1 tejto zmluvy, 
Technická špecifikácia predmetu Zmluvy v zmysle cenovej ponuky za každý deň omeškania.  

7.3  Ak bude kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny, predávajúci má nárok na zmluvný úrok z 
omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.  

7.4  Ak bude predávajúci v omeškaní s inštaláciou tovaru, predávajúci sa zaväzuje k úhrade 
zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 eur s DPH jednorazovo. Zmluvnú pokutu za omeškanie s 
inštaláciou tovaru je možné uložiť za každú písomnú výzvu k inštalačným prácam.  

7.5  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za prípadné sankcie, ktoré budú kupujúcemu uložené za 
to, že inštalácia tovaru bola zrealizovaná v rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou 
a touto zmluvou. 

 
VIII. Oprávnené kontrolné osoby 

 
8.1  Oprávnené kontrolné osoby budú môcť uplatňovať voči predávajúcemu kontrolu obchodných 

dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas šiestich 
rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.  

8.2  Oprávnenými osobami sú:  
- Riadiaci orgán a ním poverené osoby;  
- Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby;  
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- Najvyšší kontrolný úrad SR, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 
poverené osoby;  

- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;  
- Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;  
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v tomto bode v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ.  
8.3  Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 
a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť.  

 
IX. Odstúpenie od zmluvy 

 
9.1 Kupujúci má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s predávajúcim v prípade, kedy 

ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim a výsledky finančnej 
kontroly kupujúceho neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania alebo 
iných postupov.  

 
X. Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
10.1  Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: a) príloha č. 1 – špecifikácia predmetu kúpy  
10.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne 

odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.  
10.3  Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci 2 a predávajúci 

1 exemplár.  
10.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, súhlasia s ním, zmluvu uzatvorili 

slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných 
podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.  

10.5  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledného zo zmluvnej strany tejto zmluvy a  
účinnosť po kladnej verifikácii procesu verejného obstarávania a po doručení  osobitnej 
objednávky predávajúcemu. 

 
 
 
V Krompachoch, dňa ____________                                          V_______________ dňa__________ 
 
 
 _____________________                                    _____________________  
       Ing. Iveta Rušinová        predávajúci 
           primátorka mesta 
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Príloha č.1  
 

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 
Predmetom zmluvy je obstaranie 5 kusov automatov na výdaj pitnej vody určeného  
k bezproblémovému prístupu k pitnej vode pre obyvateľov MRK v meste Krompachy, vrátane 
bezkontaktných kariet umožňujúcich odber pitnej vody, ktorý bude umiestnený v novovybudovaných 
výdajných miestach.  
Automaty budú situované v bezprostrednej blízkosti obytných stavieb, ktoré nemajú možnosť 
napojenia sa na verejný rozvod pitnej vody cez vlastnú vodovodnú prípojku s meraním spotreby. 
Situovanie výdajných automatov na pitnú vodu bude na uliciach Hornádska v počte dvoch kusov, 
Družstevná taktiež v dvoch kusoch a Stará Maša s osadením jedného výdajného miesta. 
 
1.) Automat na výdaj vody  

 5 kusov automatov na výdaj pitnej vody ako stojanov bez možnosti prístupu nepovolaným 
osobám v prevedení antivandal, alebo voľne sa potulujúcich zvierat, čím sa predíde možnej 
kontaminácii vody a zníži sa riziko vzniku epidémii a nákaz obyvateľov miestnej časti,  

 uloženie: na voľne stojacom stĺpiku, hrúbka plechu min. 2,5 mm  
 ramienko výtoku spevnené po všetkých stranách, 
 krabica s riadiacou elektronikou zabezpečená proti znehodnoteniu, 
 napájanie bezpečnostným striedavým napätím 12 V, 
 prietok min. 12 l.min-1,  
 čelný panel: materiál nerezový plech o hrúbke min. 5 mm, rozmery 250 mm x 270 mm, výška 

1000 mm, 
 na výdajníku pod čítačkou kariet osadených min. 10 diód pre indikáciu odberu  
 možnosť celoročnej prevádzky bez nutnosti vyhrievania, 
 jaklový rošt, 
 výdajný panel: možnosť ovládania antivandalovým tlačítkom  
 indikácia odberu a zobrazenie aktuálneho stavu na karte (nastavenie na počet impulzov)  
 nastaviteľný impulz na maximálny jednorázový odber vody v objeme 10 l  
 možnosť ovládania antivandalovým tlačítkom,  
 súčasťou automatu na výdaj pitnej vody rošt pre uloženie nádoby  

 
2.) Softvérová sada  

  obsahuje softvér a unikátny softvérový kľúč k ovládaniu a prevádzke automatu na výdaj vody 
typu „ANTIVANDAL“ alebo jeho ekvivalentu.  

 
3.) Čítačka kariet  

 programátor bezkontaktných kariet určených k bezproblémovému odberu pitnej vody,  
 čítačka kariet súčasťou automatu na výdaj vody, chránená nerezovým krytom.  

 
4.) Bezkontaktná karta  

 počet: 150 ks  
 bezkontaktná karta určená k odberu pitnej vody,  
 súčasťou automatu na výdaj vody.  

 
5.) Montáž a uvedenie do prevádzky  

 doprava,  
 montáž a inštalácia zariadenia,  
 uvedenie do prevádzky zariadenia,  
 drobný spotrebný materiál potrebný k montáži zariadenia  

 


