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KÚPNA ZMLUVA č. 1/2023 

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 

 

Čl. l 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci:  

názov:      AUTOLANC s.r.o. 

sídlo:     Mierová 5157/83, 066 01 Humenné 

zastúpený:     Juraj Lancoš, konateľ spoločnosti  

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach obchodných:   Juraj Lancoš, konateľ spoločnosti 

osoba zodpovedná  

za prevzatie predmetu zmluvy:  Juraj Lancoš, konateľ spoločnosti 

IČO:      36484717 

DIČ:      2021718336 

IČ DPH:      SK2021718336 

bankové spojenie:       

číslo účtu IBAN:      

e-mail:     autolanc.zboj@gmail.com 

 

(ďalej len „kupujúci“)  

a 

 

Predávajúci:      

názov:      WELLNESS SYSTEMY s.r.o. 

sídlo:      Za Tehelňou 657/1, 053 21 Markušovce 

zastúpený:     Jozefom Kováčom, konateľ spoločnosti 

IČO:      45972605 

DIČ:      2023156124 

IČ DPH:     SK2023156124 

bankové spojenie:                                

číslo účtu IBAN:                                 

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

 

Čl. II 

Východiskové údaje 

 

1. Túto kúpnu zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok verejného obstarávania 

zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 

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

predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

vyhlásenej verejným obstarávateľom dňa 08.02.2023 na zákazku na dodanie tovaru 

s názvom  „Wellness & Spa - technológie a zariadenia“. 

 

2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka predávajúceho.  
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Čl. III 

Predmet zmluvy 

 

 

1.  Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán. 

 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu vo svojom mene, na vlastné náklady a 

zodpovednosť v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve predmet zmluvy 

spočívajúci v dodaní technológie wellness vybavenia pre ubytovacie 

zariadenie vrátane dopravy, inštalácie a uvedenia do prevádzky, zaškolenia obsluhy a 

záručného servisu. Jedná sa o zriadenie prevádzky relaxačných, masážnych, 

saunových, hydromasážnych priestorov podľa určených špecifikácií a v rozsahu 

uvedenom v prílohe č. 1 Výkaz výmer. 

 

3. Predmet zmluvy pozostáva: 

 

- DUO sauna 

- Vírivá vaňa 

- Ratanové ležadlá 

- Ochladzovňa 

 

Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 Výkaz výmer, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

 

 

4. Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy predávajúcemu 

dohodnutú kúpnu cenu stanovenú v článku IV. Kúpna cena a predmet zmluvy 

prevziať. 

 

5. Predmet tejto zmluvy je spolufinancovaný z Európskej únie z prostriedkov 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra a z vlastných rozpočtových prostriedkov kupujúceho v rámci realizácie 

projektu „Chalupa pod Cárinkou – zmena stavby“, kód projektu v ITMS2014+: 

13031ASV8. 

 

 

Čl. IV 

Kúpna cena 

 

1. Ceny sú zmluvnými stranami dohodnuté v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. v znení 

neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., sú v súlade s cenovou 

ponukou predávajúceho zo dňa 13.02.2023, pre zákazku s názvom: „Wellness & Spa - 

technológie a zariadenia“, sú maximálne, nemenné a záväzné počas platnosti zmluvy. 

V cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním predmetu 

zmluvy, vrátane nákladov na dopravu na miesto dodania, montáž, uvedenie do 

prevádzky, clo a balenie a iné. 
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2. Cena za dodanie predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy: 

 

Cena celkom bez DPH           17 600,75 EUR 

DPH                3 520,15 EUR 

Cena celkom vrátane DPH           21 120,90 EUR 

 

 

Podrobný rozpis ceny jednotlivých položiek je uvedený v prílohe zmluvy č.1 tejto 

zmluvy. 

 

 

 

Čl. V 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1. Platba bude vykonávaná bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v 

záhlaví tejto zmluvy. 

 

2. Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov a priložené doklady musia umožniť posúdiť oprávnenosť 

fakturácie. Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach pre kupujúceho. 

 

Náležitosti faktúry sú najmä: 

a) označenie “faktúra” a jej číslo, 

b) identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), 

registrácia 

c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou, 

d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej dodávky predmetu zmluvy, 

e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, zdaniteľné plnenie, 

f) fakturovaná suma, 

g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, 

h) pečiatka a podpis. 

 

Súčasťou faktúry musí byť dodací list. 

 

3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci 

je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu do troch pracovných dní na doplnenie 

a predávajúci  je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť 

doručením opravenej faktúry kupujúcemu.  

 

4. Lehota splatnosti faktúr je do 60 dní odo dňa ich doručenia pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodli inak. 
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Čl. VI 

Miesto a čas dodania a prevzatia predmetu zmluvy 

 

1. Miesto dodania predmetu zmluvy je: k. ú. Zboj, Obec Zboj, číslo parcely: KNC 

1010/1, 1010/3 a 1010/11. 

 

2. Dodanie predmetu zmluvy sa bude realizovať na základe písomnej výzvy zo strany 

kupujúceho, ktorá bude doručená poštou, osobne alebo mailom na adresu 

predávajúceho, pričom lehota na dodanie pre predávajúceho bude do 6 týždňov od 

doručenia písomnej výzvy zo strany kupujúceho. 

 

3. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v rozsahu tak ako je uvedené v Prílohe 

č. 1 tejto zmluvy. 

 

4. Dopravu na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, 

aby bola zabezpečená dostatočná ochrana predmetu zmluvy pred jeho poškodením a 

znehodnotením. 

 

5. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie dodaného predmetu zmluvy alebo vrátiť 

predmet zmluvy na náklady predávajúceho v prípade, že sa predmet zmluvy 

nezhoduje s predloženou ponukou predávajúceho, ak nemá vlastnosti dohodnuté 

v zmluve a nie sú predložené doklady k prevzatiu alebo je viditeľne poškodený. 

 

6. Dodací list slúži ako doklad o prevzatí a odovzdaní predmetu kúpnej zmluvy.  

 

 

 

Čl. VII 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy 

 

1. Vlastnícke právo na predmet zmluvy dodaný podľa podmienok špecifikovaných          

v tejto zmluve prechádza na kupujúceho odovzdaním predmetu zmluvy kupujúcemu     

a po uhradení kúpnej ceny. 

 

 

Čl. VIII 

Zodpovednosť za vady a záruky 
 

1. Predávajúci ručí za to, že predmet zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 

vlastnosti a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť 

jeho používania. 

 

2. Predávajúci poskytne kupujúcemu záručnú dobu na predmet zmluvy 24 mesiacov, 

ktorá začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.  

 

3. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci 

iba vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu zmluvy v rozpore s návodom na 
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obsluhu/používanie dodaným výrobcom alebo nevhodnými prevádzkovými 

podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci. 

 

4. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bola 

odstraňovaná vada. 

 

5. Kupujúci má právo zabezpečiť odstránenie vád na predmete zmluvy, za ktoré 

zodpovedá predávajúci, inou osobou na náklady predávajúceho, ak predávajúci po 

oznámení zistených vád, vady neodstránil v lehote dohodnutej obidvoma zmluvnými 

stranami.  

 

 

Čl. IX 

Zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy 

 

1. Pri nedodržaní termínu dodania predmetu zmluvy zo strany predávajúceho, je 

kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 

predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania.  

 

2. Ak kupujúci neuhradí faktúru v lehote splatnosti je predávajúci oprávnený účtovať 

kupujúcemu úrok z omeškania v zmysle § 369a Obchodného zákonníka.  

 

3. V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy 

odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po 

tom, čo sa o tomto porušení dozvedela. Zmluvné strany považujú porušenie zmluvy za 

podstatné v týchto prípadoch:  

- ak predávajúci nedodá predmet zmluvy v zmysle č. III. Zmluvy. 

 

4. V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany 

neoznačili ako podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka.  

 

5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane.  

 

 

Čl. X 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Predávajúci je povinný: 

a) dodať predmet zmluvy riadne a včas za použitia postupov zodpovedajúcich platným 

právnym predpisom, technickým normám vzťahujúcim sa k predmetu zmluvy, 

b) dodržiavať pri dodaní predmetu zmluvy zjednanie tejto zmluvy, riadiť sa dohodami 

zmluvných strán, 

c) písomne informovať kupujúceho o skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na plnenie 

zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa, keď 

skutočnosť nastane alebo predávajúci zistí, že by mohla nastať, 

d) odstrániť prípadné vady a nedostatky na predmete zmluvy na svoje náklady, 
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e) pri odovzdávaní predmetu zmluvy predviesť funkčnosť dodaného predmetu zmluvy a 

protokolárne ho odovzdať štatutárnemu zástupcovi kupujúceho v mieste dodania 

predmetu zmluvy. 

 

2. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet zmluvy v dohodnutom 

termíne na dohodnutom mieste podľa tejto zmluvy. 

 

 

 

 

Čl. XI 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Predávajúci je povinný používať identifikáciu názvu projektu a zdroja financovania, 

t.j. Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra. 

 

2. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu  súvisiaceho s plnením 

predmetu tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi Objednávateľom 

a Poskytovateľom NFP a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu na mieste sú najmä:  

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 

orgánu a nimi poverené osoby,  

c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby 

poverené na výkon kontroly/auditu,  

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 

 

Čl. XII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a 

účinnosť po splnení nasledovných podmienok: 

• zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, 

 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných 

dodatkov.  

 

3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej 

strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.  
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4. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

 

5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží 2 rovnopisy a 

predávajúci 1 rovnopis. 

 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – výkaz výmer  

 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú.  

 
 

 

V Humennom, dňa 09.03.2023    V Markušovciach, dňa 07.03.2023 

 

 

 

 

 

Za kupujúceho:                                                                             Za predávajúceho:  

 

 

 

 

_____________________                                                   ________________________ 

      Juraj Lancoš                                                                   Jozef Kováč 

 konateľ spoločnosti      konateľ spoločnosti 














