
KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o

verejnom obstarávaní) 

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Kupujúci

Názov: Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou
Sídlo: Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán: Ing. Igor Šesták, riaditeľ školy
IČO: 37942492
DIČ: 2021890629
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK20 8180 0000 0007 0051 5620
Zástupca splnomocnenýna riešenie vo veciach:
a) zmluvných (titul,  meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):  Ing. Šesták Igor, riaditeľ
školy, 0905844544, sestak@centrum.sk
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Šulič Michal, zástupca
riaditeľa pre PV, 0905346243, sulicm@centrum.sk
ďalej len „Kupujúci“)
a

1.2 Predávajúci

Názov: PK AUTO, spol. s r.o.
Sídlo: Duklianska23, 08001 Prešov
Štatutárny orgán: Peter  Keruľ,  Pribinova 17130/18,  Bratislava -  Ružinov821

09,konateľ;  PhDr.  Rastislav  Keruľ,  PhD.,Pöschlova
14303/26A, Prešov 080 01, konateľ

Zapísaná v: Obchodný  register  Okresného  súdu  Prešov,  Vložka  číslo
3265/P

IČO: 31 733 174
DIČ: 2020521294
IČ DPH: SK2020521294
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN, SWIFT: SK09 7500 0000 0040 0032 7220, CEKOSKBX
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): PhDr. Rastislav Keruľ, PhD.,
štatutár, 0905 940 955, kerul@pkauto.eu
b)  technických (titul,  meno a  priezvisko,  funkcia,  telefón,  e-mail):  PhDr.  Rastislav Keruľ,
PhD., štatutár, 0905 940 955, kerul@pkauto.eu
 (ďalej len „Predávajúci”)
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Článok 2
PREAMBULA

2.1 Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov Kupujúceho.

2.2 Túto  zmluvu  uzatvára  Kupujúci  ako  verejný  obstarávateľ  s  Predávajúcim  ako  úspešným
uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky  „Motorové vozidlá
pre OvZP Prešovského samosprávneho kraja“,  Časť č.  1 predmetu zákazky: Osobné
motorové vozidlo COMBI -  1 položkapredmetu zákazky,  zadávaním nadlimitnej  zákazky
postupom  verejnej  súťaže,  s  elektronickou  aukciou,  vyhlásenom  v Úradnom  vestníku
Európskej  únie  dňa  16.10.2019,  2019/S  200-485437,  a  vo  Vestníku  č.  210/2019  zo  dňa
17.10.2019 pod značkou 27546 – MST. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so
súťažnými  podkladmi  a  ich  prílohami,  v súlade  s  vysvetleniami  súťažných  podkladov  a
súvisiacich  dokladov  a  dokumentov,  ak  k vysvetľovaniu  došlo,  a  v  súlade  s  predloženou
ponukou úspešného uchádzača.

2.3 Zmluvné strany uzavretím tejto kúpnej  zmluvy na motorové vozidlá prejavujú svoju vôľu
dohodnúť podmienky a  spôsob realizácie  predmetu  zákazky v  zmysle  vyhlásenej  verejnej
súťaže; Zmluvné strany majú záujem definovať svoje práva a povinnosti pri plnení predmetu
tejto  kúpnej  zmluvy  na  motorové  vozidlá,  a  to  tak,  aby  boli  vyvážené  a  zodpovedajúce
postaveniu oboch Zmluvných strán;

Článok 3
DEFINÍCIE

3.1 Motorové vozidlo: Motorovým vozidlom sa na účely tejto Zmluvy rozumie motorové vozidlo
(vrátane súvisiaceho príslušenstva) so špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 Zmluvy.

3.2 Obchodný zákonník: Obchodným zákonníkom sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

3.3 Ponuka Predávajúceho:  Ponukou Predávajúceho sa na účely tejto Zmluvy rozumie ponuka
Predávajúceho predložená Predávajúcim na základe dotknutého postupu zadávania zákazky vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorá je určená v prílohe č. 1 Zmluvy.

3.4 Zákon o DPH: Zákonom o DPH sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

3.5 Zákon o nelegálnom zamestnávaní: Zákonom o nelegálnom zamestnávaní sa na účely tejto
Zmluvy rozumie zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

3.6 Zákon o registri partnerov: Zákonom o registri partnerov sa na účely tejto Zmluvy rozumie
zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.

3.7 Zákon o verejnom obstarávaní: Zákonom o verejnom obstarávaní sa na účely tejto Zmluvy
rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.

Článok 4
PREDMET ZMLUVY

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Motorové vozidlo

Typ: Toyota Auris Final Edition
Počet: 1 vozidlo

Strana 2 z 13



a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k dodanému Motorovému vozidlu za podmienok
uvedených v tejto Zmluve a Kupujúci sa zaväzuje za riadne dodané Motorové vozidlo zaplatiť
kúpnu cenu podľa Článok 6 tejto Zmluvy.

Článok 5
ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN A PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

Záväzky Predávajúceho
5.1 Predávajúci sa zaväzuje najmä:

5.1.1 dodať Motorové vozidlo v počte podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy a súvisiace príslušenstvo a
odovzdať  doklady  potrebné  na  jeho  riadne  užívanie  (ďalej  aj  len  ako  „súvisiaca
dokumentácia“), a to za podmienok a spôsobom uvedeným v bode 5.3 a nasl. tohto článku
Zmluvy;  pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností  Motorové vozidlo nemôžu byť  vyrobené
pred rokom 2019;

5.1.2 poskytnúť  Kupujúcemu  akúkoľvek  súčinnosť  spojenú  s  plnením  tejto  Zmluvy  (vrátane
Kupujúcim uplatnených práv vyplývajúcich zo záruky);

5.1.3 odovzdať  Motorové  vozidlo  v  čase  dodania  s  takými  pneumatikami,  ktoré  sú  v  súlade  s
Prílohou č. 1 Zmluvy a na ktorých je možné v dotknutom ročnom období Motorové vozidlo
bezpečne používať;

5.1.4 bezodkladne,  a  to  aspoň  vo  forme  e-mailu,  informovať  Kupujúceho  o  akýchkoľvek
prekážkach brániacich alebo významne sťažujúcich plnenie tejto Zmluvy.

Záväzky Kupujúceho
5.2 Kupujúci sa zaväzuje najmä:

5.2.1 riadne  a  včas  dodané  Motorové  vozidlo  (vrátane  súvisiacej  dokumentácie)  prevziať  za
podmienok a spôsobom uvedeným v bode 5.3 a nasl. tohto článku Zmluvy a zaplatiť kúpnu
cenu podľa Článok 6 tejto Zmluvy;

5.2.2 Motorové vozidlo pri prevzatí prezrieť, či nemajú zjavné vady.

Miesto, čas a spôsob dodania Motorových vozidiel
5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Motorové vozidlo v

počte  podľa  bodu  4.1  tejto  Zmluvy  a  odovzdať  súvisiacu  dokumentáciu  v  lehote  150
(stopäťdesiat) dní / 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

5.4 Predávajúci je povinný aspoň 3 (tri) pracovné dni pred realizáciou odovzdania Motorového
vozidla,  o  tejto  skutočnosti  Kupujúceho  informovať,  a  to  aspoň  telefonicky s  následným
potvrdením  vo  forme  e-mailu,  pričom  samotné  odovzdanie  Motorového  vozidla,  ak  sa
Zmluvné strany nedohodnú inak, možno uskutočniť v pracovných dňoch v čase medzi 8:00
hod a 16:00 hod. s upresnením času a miesta odovzdania v dostatočnom časovom predstihu
(aspoň 24 hodín vopred), ak z dohody v zmysle tohto bodu Zmluvy nevyplýva inak.

5.5 Predávajúci je povinný v zmysle § 412 ods. 3 Obchodného zákonníka odovzdať Motorové
vozidlo  Kupujúcemu  v  sídle  Predávajúceho  alebo kde  má  Predávajúci  miesto  podnikania
alebo organizačnú zložku, ak Predávajúci jej miesto včas oznámi Kupujúcemu.

5.6 Zmluvné strany o odovzdaní Motorového vozidla spíšu súvisiaci preberací protokol podpísaný
zástupcami oboch Zmluvných strán, súčasťou ktorého sú aspoň nasledovné skutočnosti:

5.6.1 špecifikácia Zmluvných strán;
5.6.2 špecifikácia  Motorového  vozidla  a  jeho  príslušenstva  podľa  prílohy  č.  1  Zmluvy  a

špecifikácia súvisiacej dokumentácie;
5.6.3 cena za dodané Motorové vozidlo určená jednotlivo pre jedno Motorové vozidlo, (s daňou z

pridanej hodnoty ako aj bez dane z pridanej hodnoty);
5.6.4 informácia o predvedení funkčnosti Motorového vozidla;
5.6.5 dátum dodania Motorového vozidla;
5.6.6 podpisy zástupcov oboch Zmluvných strán 
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(ďalej aj len ako “Preberací protokol“). 

5.7 Kupujúci  je  oprávnený  odmietnuť  prevzatie  Motorového  vozidla,  najmä  v  prípade,  ak
Motorové vozidlo vykazuje zjavné vady; za zjavné vady Motorového vozidla sa považuje aj
(i)  dodanie  iného  Motorového  vozidla,  než  určuje  Zmluva,  (ii)  dodanie  poškodeného
Motorového vozidla ako aj (iii) vady v súvisiacej dokumentácií.

5.8 Vlastnícke  právo k  Motorovému  vozidlu  a  nebezpečenstvo  škody na  Motorovom vozidle
prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho dňom prevzatia Motorového vozidla na základe
Preberacieho protokolu podľa bodu 5.6 tejto Zmluvy. 

Článok 6
KÚPNA CENA

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena je:

Cena za 1 (jedno) Motorové vozidlo: 13387,50 EUR bez DPH
Sadzba DPH: 20,00 %
DPH: 2677,50 EUR bez DPH
Cena za 1 (jedno) Motorové vozidlo: 16 065,00 EUR s DPH

6.2 Predávajúci  vyhlasuje  a  zaručuje  sa,  že  kúpna  cena  zahŕňa  akékoľvek  a  všetky náklady,
poplatky, dane (okrem dane z pridanej hodnoty), výdavky a akékoľvek iné plnenia a náhrady
spojené s plnením Predávajúceho podľa tejto Zmluvy (vrátane prepravy Motorového vozidla
na miesto dodania) a zahŕňa aj primeraný zisk. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí,
že Predávajúci nemá nárok na akúkoľvek osobitnú náhradu a/alebo inú formu kompenzácie
nákladov, výdavkov alebo iných plnení vynaložených pri plnení svojich povinností podľa tejto
Zmluvy. 

Vznik nároku na fakturáciu kúpnej ceny
6.3 Predávajúcemu  vzniká  nárok  na  fakturáciu  kúpnej  ceny  protokolárnym  odovzdaním

Motorového vozidla vrátane súvisiacej dokumentácie podľa bodu 5.3 a nasl. tejto Zmluvy.

6.4 Predávajúci  je povinný vystaviť faktúru do 15 (pätnástich) dní  odo dňa vzniku nároku na
kúpnu cenu; neoddeliteľnou súčasťou faktúry na kúpnu cenu je súvisiaci Preberací protokol
podľa bodu 5.6 tejto Zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) dní plynúcich od jej doručenia
Kupujúcemu.

6.5 Ak faktúra neobsahuje všetky náležitosti podľa platných a účinných právnych predpisov alebo
ak k nej nie je pripojený súvisiaci Preberací protokol podľa bodu 5.6 tejto Zmluvy, Kupujúci
je oprávnený takúto faktúru vrátiť Predávajúcemu na opravu a/alebo doplnenie, pričom na
takúto  faktúru  sa  neprihliada;  po  doručení  riadne  opravenej  a/alebo  doplnenej  faktúry
Kupujúcemu začína plynúť nová lehota splatnosti takto doručenej faktúry. 

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že deň odpísania peňažných prostriedkov z účtu Kupujúceho v
prospech účtu uvedeného na faktúre vystavenej Predávajúcim sa považuje za deň splnenia
záväzku Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.

Článok 7
VYHLÁSENIA A ZÁRUKY

Vyhlásenia Zmluvných strán
7.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy a na

plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a táto Zmluva zakladá ich zákonný a platný
záväzok, ktorý je vymožiteľný voči nim v súlade s jej ustanoveniami.
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7.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa neuskutočnili žiadne úkony a neprebiehajú žiadne konania
pred  akýmkoľvek  súdom,  rozhodcovským  súdom  alebo  rozhodcom,  štátnym  alebo  iným
orgánom verejnej správy, ktoré by mohli ovplyvniť zákonnosť, platnosť alebo vymožiteľnosť
tejto Zmluvy vo vzťahu k Zmluvným stranám alebo ich schopnosti splniť si svoje záväzky
vyplývajúce  z  tejto  Zmluvy a  podľa  vedomosti  Zmluvných  strán  sa  žiadne  takéto  úkony
nepripravujú.

Osobitné vyhlásenia a záruky Predávajúceho
7.3 Predávajúci vyhlasuje a zaručuje sa, že:

7.3.1 všetky skutočnosti, vyhlásenia a záruky uvedené v Ponuke Predávajúceho sú pravdivé;
7.3.2 je spôsobilý na plnenie predmetu zákazky v plnom rozsahu za podmienok stanovených v tejto

Zmluve  a  je  oprávnený disponovať  Motorovým vozidlom spôsobom predvídaným v tejto
Zmluve;

7.3.3 Motorové vozidlo je nové, nepoužívané treťou osobou, funkčné a spôsobilé na obvyklý účel
užívania a nie je zaťažené právom tretej osoby a ani žiadna tretia osoba si takéto práva vo
vzťahu k Motorovému vozidlu neuplatňuje a Predávajúci ani nemá vedomosť o tom, že by si
takéto práva plánovala uplatniť;

7.3.4 povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy uskutoční sám, ak z tejto Zmluvy nevyplýva inak;
7.3.5 v prípade, ak je Predávajúci zároveň členom skupiny dodávateľov podľa Zákona o verejnom

obstarávaní  (ďalej  aj  len  ako  “Skupina  dodávateľov“),  vzťahujú  sa  práva  a  povinnosti
Predávajúceho  podľa  tejto  Zmluvy  spoločne  a  nerozdielne  na  všetkých  členov  Skupiny
dodávateľov ako Predávajúceho podľa tejto  Zmluvy,  a teda Predávajúci  ako člen Skupiny
dodávateľov je zaviazaný spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi Skupiny dodávateľov za
záväzky Skupiny dodávateľov voči Kupujúcemu a Kupujúci je oprávnený požadovať plnenie,
ktoré má poskytnúť Skupina dodávateľov, od ktoréhokoľvek dodávateľa ako člena Skupiny
dodávateľov; 

7.3.6 nie je v likvidácii ani nebolo rozhodnuté o jeho zrušení;
7.3.7 nie je v kríze a ani mu kríza podľa Obchodného zákonníka nehrozí a nie je v úpadku, ani mu

úpadok podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení nehrozí;

7.3.8 riadne si plnil a plní všetky svoje zákonné povinnosti, a to najmä, ale nielen v oblasti daní,
odvodov a poistenia;

7.3.9 nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie na svoj majetok a
takýto návrh sa podľa jeho vedomostí ani nepripravuje;

7.3.10 nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie;
7.3.11 neexistuje žiadna iná skutočnosť, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na plnenie povinností

Predávajúceho uvedených v tejto Zmluve v takej kvalite, ktorá by ohrozila plnenie Zmluvy
riadne a včas, s odbornou starostlivosťou a v súlade s poctivým obchodným stykom;

7.3.12 neexistuje a ani nie je žiadny dôvod predpokladať existenciu dôvodu na zrušenie registrácie
Predávajúceho pre daň z pridanej hodnoty podľa Zákona o DPH;

7.3.13 mu nebolo uložené ochranné opatrenie zhabania majetku alebo trest prepadnutia majetku;
7.3.14 nebol on ani jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista alebo člen dozornej

rady právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných
záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin
založenia,  zosnovania  a  podporovania  zločineckej  skupiny alebo za  trestný  čin  založenia,
zosnovania  alebo  podporovania  teroristickej  skupiny  alebo  za  trestný  čin  terorizmu  a
niektorých foriem účasti na terorizme alebo za trestný čin obchodovania s ľuďmi;

7.3.15 nebol on ani jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista alebo člen dozornej
rady právoplatne  odsúdený za  akýkoľvek úmyselný  trestný  čin  alebo trestný  čin,  ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie vo verejnom obstarávaní
alebo vo verejnej dražbe;

7.3.16 nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie, nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, ani
nebolo  proti  nemu  zastavené  konkurzné  konanie  pre  nedostatok  majetku  alebo  zrušený
konkurz pre nedostatok majetku; 
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7.3.17 nebolo  voči  nemu  začaté  reštrukturalizačné  konanie  ani  nepoveril  správcu  vypracovaním
reštrukturalizačného  posudku  a  ani  nedal  svojmu  veriteľovi  súhlas  na  vypracovanie
reštrukturalizačného posudku správcom; 

7.3.18 nemá  nedoplatky  poistného  na  zdravotnom poistení,  sociálnom poistení  a  príspevkov  na
starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu; 

7.3.19 nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu; 

7.3.20 nedopustil  sa  v  predchádzajúcich  3  (troch)  rokoch  závažného  porušenia  profesijných
povinností,  ktoré  možno  preukázať  a  povinností  v  oblasti  ochrany  životného  prostredia,
pracovného  práva  alebo  sociálneho  práva  podľa  osobitných  predpisov,  za  ktoré  mu  bola
právoplatne uložená sankcia, ktorú možno preukázať; 

7.3.21 nemá  uložený zákaz  účasti  vo  verejnom obstarávaní  potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

7.3.22 nepredložil  ani  nepredloží  ponuku akejkoľvek povahy,  z ktorej by mu na základe Zmluvy
mohla vyplynúť nejaká výhoda;

7.3.23 sa  nesnažil  a  ani  sa  nebude  snažiť  o  získanie  žiadnej  finančnej  alebo hmotnej  výhody v
prospech alebo od niekoho, ani ju neudelil a ani neudelí, nevyhľadával a ani nevyhľadá či
neprijal a ani  neprijme,  ak by bola takáto výhoda založená na nezákonnom postupe alebo
korupcii, či už priamo alebo nepriamo, a predstavovala by stimul alebo odmenu spojenú s
plnením Zmluvy;

Konflikt záujmov
7.4 Predávajúci  sa  vyvaruje  akýchkoľvek kontaktov,  ktoré  by mohli  ohroziť  jeho nezávislosť.

Okrem toho,  Predávajúci  je  povinný prijať  všetky nevyhnutné  opatrenia  s  cieľom predísť
akejkoľvek situácii,  ktorá  by mohla  ohroziť  nestranné  a  objektívne  plnenie  tejto  Zmluvy.
Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej
alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov
alebo  spoločných  záujmov.  Každý  konflikt  záujmov,  ktorý  vznikne  počas  plnenia  tejto
Zmluvy,  musí  byť  bezodkladne  písomne  oznámený  Kupujúcemu.  V  prípade  konfliktu
záujmov Predávajúci okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.

7.5 Kupujúci si vyhradzuje právo overiť, či sú opatrenia uvedené v predchádzajúcom bode tohto
článku Zmluvy primerané, a v prípade potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných opatrení
v lehote, ktorú sám určí.  Predávajúci zabezpečí, aby sa jeho zamestnanci a subdodávatelia
nedostali do situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Bez toho, aby bol dotknutý
bod 7.4 tohto článku Zmluvy, Predávajúci okamžite a bez akéhokoľvek odškodnenia zo strany
Kupujúceho  nahradí  každého  svojho  zamestnanca  a/alebo  subdodávateľa,  ktorý  je  takejto
situácii vystavený.

7.6 Vyhlásenia a záruky uvedené v tomto článku sú pravdivé a presné vo všetkých podstatných
aspektoch, nie sú v žiadnom podstatnom a významnom ohľade zavádzajúce a neopomínajú
uviesť žiadnu podstatnú skutočnosť a považujú sa za opakované a trvajúce počas celej doby
platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. 

7.7 Predávajúci  je povinný informovať Kupujúceho o vzniku akejkoľvek skutočnosti  alebo jej
zmene, ktorá má vplyv na pravdivosť ktoréhokoľvek z vyhlásení uvedených v tomto článku, a
to bez zbytočného odkladu.

7.8 Akákoľvek  nepravdivosť  alebo  porušenie  akéhokoľvek  vyhlásenia  alebo  záväzku
Predávajúceho uvedeného v tomto článku tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie
tejto Zmluvy a zakladá právo na odstúpenie od tejto Zmluvy zo strany Kupujúceho; nárok
Kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý. Tým nie je dotknutá možnosť Kupujúceho
odstúpiť  od  tejto  Zmluvy  v  prípadoch  predvídaných  príslušnými  všeobecne  záväznými
právnymi predpismi. 
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Subdodávatelia
7.9 V čase uzatvorenia Zmluvy nie je známy žiadny subdodávateľ, prostredníctvom ktorého by

Predávajúci plnil svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, než ktorý je uvedený v prílohe č. 2
Zmluvy.  Predávajúci  je  povinný  písomne  predložiť  Kupujúcemu  na  schválenie  každého
subdodávateľa,  ktorý  by  sa  mal  podieľať  na  plnení  tejto  Zmluvy;  bez  udelenia
predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho, takéhoto subdodávateľa nemožno použiť
na plnenie povinností  Predávajúceho podľa tejto Zmluvy.  Kupujúci je povinný sa písomne
vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania písomnej žiadosti Predávajúceho, či s použitím
subdodávateľa  súhlasí  alebo  nie.  Kupujúci  nesmie  súhlas  s  použitím  subdodávateľa
bezdôvodne  odmietnuť.  Ak  sa  Kupujúci  k  žiadosti  Predávajúceho  nevyjadrí  do  3  (troch)
pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti, má sa za to, že Kupujúci s použitím
subdodávateľa  súhlasí.  Bez  ohľadu na  vyššie  uvedené,  ak  Predávajúci  použije  na  plnenie
povinností  Predávajúceho  z  tejto  Zmluvy  akúkoľvek  tretiu  osobu,  zodpovedá  voči
Kupujúcemu v celom rozsahu za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy ako keby ich plnil
sám.

Zmluvné pokuty a náhrada škody
7.10 Predávajúci  sa  zaväzuje  zaplatiť  Kupujúcemu na  základe  jeho  výzvy zmluvnú pokutu  vo

výške  5  000 EUR (päťtisíc  eur)  v  prípade,  ak sa  ktorékoľvek z  vyhlásení  Predávajúceho
uvedené v bodoch 7.1 až 7.3 a 7.9 tohto článku Zmluvy preukáže ako úplne alebo čiastočne
nepravdivé; ustanovenie bodu 7.17 tohto článku tejto Zmluvy tým nie je dotknuté. Kupujúci je
oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej nepravdivosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení
Predávajúceho uvedených v bode 7.1 až 7.3 a 7.9 tohto článku Zmluvy; rovnako je Kupujúci
oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Predávajúci sa zaväzuje
zaplatiť Kupujúcemu na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR (tritisíc
eur) v prípade porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov uvedených v bodoch 7.4 a 7.5 tohto
článku tejto Zmluvy; rovnako je Kupujúci oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej
zmluvnú pokutu.

Záväzky vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu
7.11 Predávajúci je povinný dodržiavať zákazy, obmedzenia a povinnosti vyplývajúce zo Zákona o

nelegálnom zamestnávaní, najmä je však povinný postupovať tak, aby plnenie podľa Zmluvy
nedodával prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná. 

7.12 Predávajúci vyhlasuje, že plnenie, ktoré bude dodávať na základe tejto Zmluvy bude po celý
čas jej platnosti a účinnosti dodávať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zamestnáva v
súlade  s  právnou úpravou platnou v  Slovenskej  republike  a  súčasne  vyhlasuje,  že  žiadne
plnenie  alebo  jeho  časť  nedodá  prostredníctvom  fyzickej  osoby,  ktorá  je  nelegálne
zamestnaná. 

7.13 Predávajúci  je povinný na požiadanie Kupujúceho bezodkladne poskytnúť v požadovanom
rozsahu doklady a  osobné údaje  fyzických osôb,  prostredníctvom ktorých dodáva  plnenie
podľa tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Kupujúci mohol skontrolovať či Predávajúci
neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, t. j. podľa Zákona o
nelegálnom zamestnávaní. Žiadosť o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je možné
doručiť aj v elektronickej forme na určenú e-mailovú adresu Zmluvnej strany.  

7.14 Ak Predávajúci poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z osobitných všeobecne
záväzných  právnych  predpisov  v  oblasti  zamestnávania  a  z  uvedeného  dôvodu  bude
Kupujúcemu uložená pokuta alebo iná sankcia  za porušenie zákazu prijať plnenie  dodané
Predávajúcemu prostredníctvom fyzickej osoby nelegálne zamestnanej, alebo pokuta uložená
Predávajúcemu bude od Kupujúceho vymáhaná v zmysle Zákona o nelegálnom zamestnávaní,
zaväzuje  sa  Predávajúci  uhradiť  Kupujúcemu  škodu  tým  spôsobenú,  a  to  vrátane  škody
spôsobenej uhradením pokuty alebo sankcie uloženej príslušným orgánom verejnej  správy.
Predávajúci je povinný uhradiť Kupujúcemu skutočnú škodu, ktorá mu vznikla, a to najneskôr
do 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia faktúry spolu so žiadosťou o uhradenie spôsobenej
škody.  Jedným z podkladov pre určenie  skutočnej  škody spôsobenej  Kupujúcemu bude aj
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kópia právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy o uložení pokuty alebo
inej sankcie alebo o vymáhaní pokuty uloženej Predávajúcemu od Kupujúceho. Rovnako sa
Predávajúci zaväzuje zaplatiť Kupujúcemu na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5
000 EUR (päťtisíc eur) v prípade porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov uvedených v bodoch
7.11 až 7.13 tohto článku Zmluvy; tým nie je dotknuté právo Kupujúceho domáhať sa náhrady
škody v plnej výške. 

Register partnerov verejného sektora
7.15 Predávajúci vyhlasuje, že si riadne a včas plní, a počas trvania tejto Zmluvy sa zaväzuje riadne

a včas plniť, svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona o registri partnerov, najmä sa zaväzuje
zabezpečiť  aktuálne,  úplné,  správne  a  pravdivé  údaje  zapisované  v  registri  partnerov
prostredníctvom oprávnenej osoby, a zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne
informovať Kupujúceho o tom, že:

7.15.1 bol vymazaný z registra partnerov vedeného v zmysle Zákona o registri partnerov;
7.15.2 nastala  akákoľvek  zmena  akéhokoľvek  údaju  zapísaného  v  registri  partnerov  vedenom v

zmysle Zákona o registri partnerov;
7.15.3 nastala skutočnosť, ktorá vedie alebo môže viesť k jeho výmazu z registra partnerov podľa §

13 ods. 2 Zákona o registri partnerov;
7.15.4 po dobu dlhšiu ako 30 (tridsať) dní nemá v registri partnerov vedenom v zmysle  Zákona o

registri partnerov zapísanú oprávnenú osobu.

Touto  Zmluvou  sa  nezakladá  osobitná  registračná  povinnosť  v  prípade,  ak  požiadavka
registrácie  nevyplýva  zo  Zákona  o  registri  partnerov.  V  prípade  porušenia  akejkoľvek
povinnosti Predávajúceho uvedenej v tomto bode tohto článku Zmluvy je Kupujúci oprávnený
od tejto Zmluvy odstúpiť; tým nie sú dotknuté práva Kupujúceho odstúpiť od tejto Zmluvy
a/alebo  neplniť  podľa  tejto  Zmluvy  podľa  §  15  Zákona  o  registri  partnerov.  V  prípade
porušenia  povinností  podľa  tohto  bodu  tohto  článku  sa  Predávajúci  zaväzuje  zaplatiť
Kupujúcemu na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške  5% z celkovej kúpnej ceny
podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy; tým nie je dotknuté právo Kupujúceho domáhať sa náhrady
škody v plnej výške.  

7.16 Predávajúci  je  povinný  zabezpečiť,  aby  subdodávatelia,  ktorí  spĺňajú  definíciu  partnera
verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov, ktorí budú
subdodávateľmi  pre  plnenie  poskytované  na  základe  tejto  Zmluvy,  zabezpečili  svoju
registráciu ako partneri verejného sektora a túto registráciu udržiavali v platnosti počas trvania
tejto Zmluvy a plnili si všetky povinnosti vyplývajúce z takejto registrácie, resp. zabezpečili
plnenie  povinností  vyplývajúcich  z  takejto  registrácie.  Porušenie  povinnosti  podľa
predchádzajúcej vety zo strany Predávajúceho sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a
Kupujúci má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti podľa prvej vety
tohto  bodu  článku  sa  Predávajúci  zaväzuje  zaplatiť  Kupujúcemu  na  základe  jeho  výzvy
zmluvnú pokutu vo výške  5% z celkovej  kúpnej  ceny podľa bodu 6.1 tejto  Zmluvy.  Za
účelom kontroly splnenia  povinnosti  podľa  prvej  vety tohto bodu článku tejto  Zmluvy je
Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho predloženie všetkých zmlúv a súvisiacich
dokumentov  so  subdodávateľmi;  Predávajúci  je  povinný  takejto  požiadavke  Kupujúceho
vyhovieť  v  lehote  uvedenej  vo  výzve  Kupujúceho;  v  prípade,  ak  Predávajúci  tejto  výzve
nevyhovie, má sa za to, že povinnosť podľa prvej vety tohto bodu tohto článku tejto Zmluvy
bola porušená; druhá a tretia veta tohto bodu článku tejto Zmluvy platia rovnako.

Odškodnenie
7.17 Kupujúci  sa  v  plnom rozsahu  spolieha  na  vyhlásenia  a  záruky uvedené  najmä,  nie  však

výlučne,  v  tomto  článku  tejto  Zmluvy  a  osobitne  nepreveruje  ich  úplnosť  a  pravdivosť.
Predávajúci  žiada Kupujúceho,  aby sa  spoľahol  na vyhlásenia  a  záruky uvedené najmä  v
tomto  článku  tejto  Zmluvy a  uzatvoril  s  ním túto  Zmluvu.  Predávajúci  súčasne  berie  na
vedomie,  že  Kupujúci  sa  spolieha  a  bude  spoliehať  na  uvedené  vyhlásenia  a  záruky.
Predávajúci  sa  zároveň  zaväzuje  odškodniť  Kupujúceho  v  prípade,  ak  bude  Kupujúci
zaviazaný uhradiť tretej osobe akúkoľvek škodu, zmluvnú pokutu alebo inú sankciu, ktorej
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dôvod spočíva v neúplnosti alebo nepravdivosti akéhokoľvek z vyhlásení uvedeného v tejto
Zmluve alebo v konaní, opomenutí konania alebo zdržania sa konania Predávajúcim, pričom
Kupujúci tento sľub odškodnenia prijíma.

Článok 8
ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

Zmluvné pokuty
8.1 Kupujúci je oprávnený od Predávajúceho požadovať uhradenie zmluvnej pokuty aj v týchto

prípadoch a v tomto rozsahu:

8.1.1 v prípade, ak je Predávajúci v omeškaní s odovzdaním Motorového vozidla podľa bodu 5.3
tejto Zmluvy, Kupujúcemu vzniká voči Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške
100 EUR (jednosto eur), a to za každý aj začatý deň omeškania za každé Motorové vozidlo;

8.1.2 v  prípade,  ak  má  dodané  Motorové  vozidlo  akúkoľvek  vadu,  Kupujúcemu  vzniká  voči
Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu, a to vo výške 0,05 % z kúpnej ceny dotknutého
Motorového vozidla, za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady dotknutého
Motorového vozidla podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka (vrátane výmeny
vadného  Motorového vozidla);  pre  vylúčenie  akýchkoľvek  pochybností  sa  za  vadu  podľa
tohto bodu rozumie aj dodanie Motorového vozidla vyrobeného pred rokom 2019;

8.2 Predávajúci je povinný vykonať úhradu zmluvnej pokuty za porušenie povinností podľa tejto
Zmluvy na základe písomnej výzvy Kupujúceho na úhradu zmluvnej pokuty. Okrem zmluvnej
pokuty je Kupujúci oprávnený zadržať vykonanie všetkých a akýchkoľvek úhrad záväzkov
voči Predávajúcemu vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na ich splatnosť a povahu,
a to až do momentu riadneho plnenia, s ktorým sa Predávajúci dostal do omeškania za každé
Motorové vozidlo. 

8.3 Zmluvné  strany vyhlasujú,  že  zmluvné  pokuty dojednané  v  tejto  Zmluve  sú  primerané  a
zohľadňujú povahu zabezpečovaných povinností.

8.4 Zaplatením  zmluvnej  pokuty  nie  je  dotknuté  právo  Kupujúceho  domáhať  sa  náhrady
spôsobenej  škody,  pričom zmluvná  pokuta  sa  do  náhrady škody nezapočítava,  ak  nie  je
uvedené inak.

Zodpovednosť za vady
8.5 Na  zodpovednosť  za  vady  sa  vzťahujú  príslušné  ustanovenia  Obchodného  zákonníka.

Predávajúci je povinný dodať Motorové vozidlo bez vád, riadne a včas. V prípade, ak má
Motorové vozidlo vady,  Predávajúci  je  povinný tieto vady odstrániť  na vlastné náklady a
nebezpečenstvo;  nároky  z  vád  Motorového  vozidla,  ktoré  prináležia  Kupujúcemu  tým
zostávajú nedotknuté v plnom rozsahu. 

Záruka
8.6 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na Motorové vozidlo záruku za akosť po dobu uvedenú v

prílohe č. 1 Zmluvy, minimálne 3 roky a to odo dňa odovzdania Motorového vozidla podľa
bodu 5.3 tejto Zmluvy v spojení s bodom 5.6 tejto Zmluvy, t. j. že Motorové vozidlo si počas
tejto doby  zachová obvyklé vlastnosti a bude spôsobilé na obvyklý účel užívania, na ktorý je
určené; na vady Motorového vozidla, na ktoré sa vzťahuje záruka a s tým súvisiace práva
Kupujúceho, sa vzťahuje Obchodný zákonník.

Článok 9
ZÁNIK ZMLUVY

Spôsob zániku Zmluvy
9.1 Táto Zmluva zaniká najmä:
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9.1.1 splnením; alebo
9.1.2 odstúpením od tejto Zmluvy podľa bodov 9.2 až 9.6 tohto článku Zmluvy; alebo
9.1.3 písomnou dohodou podľa bodu 9.7 tohto článku Zmluvy.

Odstúpenie od Zmluvy
9.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto  Zmluvy výlučne len v prípade,  (i)  ak tak

ustanovuje táto Zmluva alebo (ii) všeobecne záväzný právny predpis.

9.3 Za  podstatné  porušenie  tejto  Zmluvy  na  strane  Kupujúceho  sa  považuje  výlučne  len
neuhradenie splatných peňažných záväzkov po dobu dlhšiu ako 30 (tridsať) dní, ak zároveň
Predávajúci  vyzval  Kupujúceho  na  splnenie  splatného  peňažného  záväzku  v  dodatočnej
lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 15 (pätnásť) dní od doručenia takejto výzvy.

9.4 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Predávajúceho sa považuje najmä porušenie
ktorejkoľvek povinnosti, na základe ktorej vzniká Kupujúcemu podľa tejto Zmluvy nárok na
zmluvnú pokutu (na základe výzvy). 

9.5 Oznámenie  o  odstúpení  od  tejto  Zmluvy musí  mať  písomnú  formu a  musí  byť  doručené
dotknutej  Zmluvnej  strane  v  zmysle  tejto  Zmluvy.  Táto  Zmluva  zaniká  dňom doručenia
oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy, ak v oznámení nie je uvedené inak. Odstúpením od
tejto Zmluvy nezanikajú práva a povinnosti z tejto Zmluvy, ktoré Zmluvné strany nadobudli
pred dňom doručenia písomného prejavu vôle o odstúpení od tejto Zmluvy. 

9.6 Odstúpením od tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu dojednanú podľa tejto
Zmluvy.

Dohoda
9.7 Táto Zmluva zaniká písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uzatvorenia takejto dohody,

ak z dohody nevyplýva neskorší deň zániku tejto Zmluvy.

Odovzdanie
9.8 Ak dôjde k zániku platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, Zmluvné strany sú si povinné vzájomne

predložiť  všetky  písomné  alebo  iné  podklady  a  materiály,  ktoré  nadobudli  na  základe
vzájomnej spolupráce podľa tejto Zmluvy, a to najneskôr do 7 (siedmych) dní od zániku tejto
Zmluvy, a to na základe preberacieho protokolu podpísaného zástupcami oboch Zmluvných
strán.

Trvajúce záväzky
9.9 Zánik  tejto  Zmluvy z  akéhokoľvek  dôvodu  a/alebo  zrušenie  tejto  Zmluvy  sa  v  žiadnom

rozsahu    nedotkne ustanovení, z ktorých obsahu vyplýva, že majú vyvolávať právne účinky
aj v prípade takéhoto zániku alebo ak to výslovne vyplýva z príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov.

Článok 10
DORUČOVANIE

10.1 Akékoľvek oznámenia, a ostatná nevyhnutná alebo dobrovoľná korešpondencia, uskutočnená
v súlade s touto Zmluvou (ďalej aj len ako “Oznámenia“), bude vykonaná vpísomnej podobe.

10.2 Všetky písomnosti týkajúce sa zmeny alebo zániku tejto Zmluvy alebo písomnosti, ktorých
písomnú formu vyžaduje  príslušný právny predpis,  si  budú Zmluvné  strany doručovať na
adresu sídla Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, resp. zapísanú v obchodnom
registri  prostredníctvom  doporučenej  poštovej  zásielky,  osobne  alebo  kuriérom.  Za  deň
doručenia  písomností  uvedených  v  predchádzajúcej  vete  sa  považuje  deň  ich  prevzatia
Zmluvnou stranou; za deň doručenia sa považuje aj deň, v ktorý dotknutá Zmluvná strana
odmietne písomnosť prevziať alebo deň, v ktorý sa nedoručená zásielka vrátila odosielajúcej
strane, a to aj v prípade, ak sa dotknutá Zmluvná strana o jej doručovaní nedozvedela. Ostatné
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Oznámenia  môžu  byť  doručované  použitím  kontaktných  údajov  uvedených  pri  určení
Zmluvných strán alebo písomne oznámených Zmluvnou stranou nasledovne: 

10.2.1 osobne, pričom za doručené budú považované dňom potvrdenia doručenia adresátom alebo
dňom odmietnutia prevzatia zásielky;

10.2.2 kuriérom, pričom za doručené budú považované dňom potvrdenia doručenia adresátom alebo
dňom odmietnutia prevzatia zásielky;

10.2.3 doporučenou  poštou,  pričom  za  doručené  budú  považované  dňom  potvrdenia  doručenia
adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky;

10.2.4 e-mailom, potvrdením odoslania e-mailovej správy. V prípade, ak adresát nepotvrdí doručenie
e-mailovej  správy  v  lehote  3  (troch)  pracovných  dní  po  odoslaní  správy  odosielateľom,
považuje  sa  e-mailová  správa  doručená  3.  (tretí)  pracovný  deň  po  odoslaní  správy
odosielateľom.

Článok 11
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Platnosť a účinnosť
11.1 Táto Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v

súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom
sídle Kupujúceho. V prípade, že obe Zmluvné strany sú povinnými osobami v zmysle zákona
č.  211/2000  Z.z.  o  slobodnom prístupe  k  informáciám a  o  zmene  a  doplnení  niektorých
zákonov  (zákon  o  slobode  informácií),  a  obidve  Zmluvné  strany túto  zmluvu  zverejňujú,
rozhodujúce je jej prvé zverejnenie.

Komplexnosť Zmluvy
11.2 V tejto Zmluve je zahrnutá celá dohoda medzi Zmluvnými stranami, týkajúca sa predmetu

tejto  Zmluvy.  Táto  Zmluva  nahrádza  akékoľvek  doterajšie  ponuky,  korešpondenciu,
vyrozumenia a/alebo dohody uskutočnené a/alebo uzatvorené medzi Zmluvnými stranami, či
už v písomnej alebo ústnej podobe a v prípade, ak Predávajúci v súvislosti  s uzatváraním
kúpnych  zmlúv  s  tretími  osobami  uplatňuje  voči  iným zmluvnými  partnerom akékoľvek
všeobecné  obchodné  podmienky,  tieto  sa  na  zmluvný  vzťah  založený  touto  Zmluvou  v
žiadnom rozsahu nevzťahujú.

Spôsobilosť osôb
11.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich túto Zmluvu podpisujú, sú plne oprávnené a

spôsobilé na takéto konanie, ktoré platne a účinne zaväzuje tú Zmluvnú stranu, za ktorú tieto
osoby konajú.

Súlad s právnym poriadkom
11.4 Zmluvné  strany vyhlasujú,  že  táto  Zmluva  je  uzatvorená  v  súlade  s  právnym poriadkom

Slovenskej republiky a žiadna jej časť neporušuje žiadne práva a oprávnené záujmy tretích
osôb.

Prílohy
11.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy, a to: 

Príloha č. 1: Špecifikácia Motorového vozidla  
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov
V prípade rozporov medzi znením akejkoľvek prílohy a textu tejto Zmluvy má prednosť text
tejto Zmluvy.

Vyhotovenia
11.6 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach, každá Zmluvná strana obdrží 2 (dve)

vyhotovenia.
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Zákaz postúpenia a jednostranného započítania
11.7 Predávajúci  nie  je  oprávnený  postúpiť  akúkoľvek  pohľadávku  voči  Kupujúcemu  na

akúkoľvek  tretiu  osobu  a  ani  jednostranne  započítať  akúkoľvek   pohľadávku  voči
Kupujúcemu.

Zmeny Zmluvy
11.8 Túto Zmluvu je možné meniť a/alebo dopĺňať výlučne iba v písomnej podobe, a to vo forme

dodatkov odsúhlasených oboma Zmluvnými stranami.

Interpretácia
11.9 Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné

podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo
podľa platných právnych predpisov neplatné, ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej
záväzné a  v plnom rozsahu platné a  účinné.  V prípade takejto  neplatnosti  budú Zmluvné
strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy tak,
aby  neplatné  ustanovenie  bolo  nahradené  ustanovením  potrebným  na  realizáciu  zámeru
neplatného  ustanovenia.  V prípade,  ak  medzi  Zmluvnými  stranami  nedôjde  k  dohode,  na
nahradenie  neplatného ustanovenia  tejto  Zmluvy sa  použijú  iné  ustanovenia  tejto  Zmluvy
alebo ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré v čo najväčšej
miere zodpovedajú obsahu a účelu neplatného ustanovenia. 

Riešenie sporov
11.10 Akékoľvek spory alebo nezhody vyplývajúce z tejto  Zmluvy alebo v spojení  s  ňou alebo

porušenie alebo neplatnosť tejto Zmluvy (ďalej aj len ako “Spor“) sa vyriešia a s konečnou
platnosťou sa o nich rozhodne tak, ako to určuje tento článok. Zmluvné strany sa v dobrej
viere  pokúsia  vyriešiť  akýkoľvek  Spor  rokovaním bez  toho,  aby  sa  uchýlili  k  súdnemu
konaniu. V prípade Sporu je každá Zmluvná strana povinná doručiť dotknutej Zmluvnej strane
písomné  oznámenie  (ďalej  aj  len  ako  “Oznámenie  o  spore“),  v  ktorom navrhne,  aby  sa
Zmluvné strany pokúsili vyriešiť Spor rokovaním. Ak sa Spor do 30 (tridsiatich) kalendárnych
dní  od  doručenia  Oznámenia  o  spore  nevyrieši,  Spor  sa  na  písomný  návrh  jednej  zo
Zmluvných strán predloží súdu, ktorým bude všeobecný súd tej Zmluvnej strany, proti ktorej
návrh  smeruje,  ak  z  kogentných  ustanovení  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov
nevyplýva inak alebo ak ďalej nie je dohodnuté inak.

Voľba práva a voľba právomoci
11.11 Táto Zmluva a právny vzťah ňou založený sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky,

najmä príslušnými ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka; toto ustanovenie sa
považuje za voľbu práva Slovenskej republiky v zmysle príslušných nariadení, resp. zákona č.
97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení.  Zmluvné
strany  sa  však  dohodli,  že  použitie  akéhokoľvek  ustanovenia  ktoréhokoľvek  právneho
predpisu  Slovenskej  republiky,  ktoré  nie  je  kogentné,  je  výslovne  vylúčené  v  rozsahu,  v
ktorom by jeho použitie mohlo meniť význam alebo účel  ktoréhokoľvek ustanovenia tejto
Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň v súlade s príslušnými nariadeniami, resp. ustanoveniami
zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení
dohodli, že na prejednanie sporov súvisiacich s touto Zmluvou je vecne a miestne príslušný
Okresný súd v Prešove, ak z kogentných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov
nevyplýva inak (voľba právomoci súdov Slovenskej republiky).

Vyhlásenie o vôli
11.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že

táto Zmluva vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebola uzatvorená v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

Kupujúci: Predávajúci:
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Vo Vranove nad Topľou, dňa 27.12.2019 V  Prešove,  dňa 23.12.2019

.................................................... ....................................................
Ing. Igor Šesták, riaditeľ školy PhDr. Rastislav Keruľ, PhD.

štatutár
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