
Kúpna zmluva č. 1/2020  

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov 

Kupujúci: 

Názov:    Obec Blatná na Ostrove 

Sídlo:    Blatná na Ostrove č. 203, 930 32 

Štatutárny orgán:  Mgr. Terézia Földváry, starostka obce 

IČO:    00305308 

DIČ:    2021151748 

Peňažný ústav:  VÚB Banka a.s. 

Číslo účtu:   SK20 0200 0000 0043 7031 9455 

Telefón:   031/ 55 98 115 

e-mail:    obec@blatnanaostrove.sk 

 

a 

 

Predávajúci: 

Názov:    JRK Slovensko, s.r.o    

Sídlo:    Rajská 2341/15A, Bratislava, 811 08 

Štatutárny orgán:  Ing. Marian Kobolka, konateľ, v zastúpení Mgr. Martina 

    Gaislová, MBA, riaditeľka spoločnosti   

IČO:    50530950    

DIČ:    2120371044  

IČ DPH:   SK2120371044    

Peňažný ústav:  Tatra banka, a.s.   

Číslo účtu:   SK46 1100 0000 0029 4205 5557   

Telefón:   +421 910 220 460 

Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach právnych a technických: Ing. Michal Repta   

Právna forma:   Regionálny manažér  

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný 

v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – Opis predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy.  

 

Predmetom zmluvy je :  

Zakúpenie kompostérov pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov v obci Blatná na Ostrove 

 

1.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať 

a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. II. tejto zmluvy. 
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II. 

Kúpna cena 

 
2.1 Kúpna cena za dodanie tovaru podľa Čl. 1 bod č. 1.1 zmluvy je 43 760,00 Eur s DPH 

(slovom: päťdesiattritisícsedemstošesťdesiat eur a nula centov)  uvedená v prílohe č. 2 tejto 

zmluvy - Špecifikácie ceny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2.2. V cene sú zahrnuté dopravné náklady na miesto určenia.  

 

III. 

Termín a miesto plnenia 

 

3.1. Termín splnenia predmetu zmluvy je do 6 týždňov (42 dní) od podpisu zmluvy oboma 

zmluvnými stranami.  

 

3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar na miesto určenia: Obec Blatná na 

Ostrove, Blatná na Ostrove č. 203, 930 32. 

 

3.3. Kupujúci preberie tovar na základe dodacieho listu a preberacieho protokolu. 

 

IV. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva na tovar 

 

4.1. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho uhradením daňových dokladov. 

 

V. 

Nebezpečenstvo škody na tovare 

 

5.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od 

predávajúceho. 

5.2 Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v neporušenom stave. V prípade dodania 

poškodeného tovaru je dodávateľ povinný na základe písomnej reklamácie , kupujúcemu tento 

tovar nahradiť tovarom nepoškodeným, resp. zabezpečiť jeho opravu. 

 

VI. 

Zodpovednosť za vadu tovaru 

 

6.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v požadovanom množstve a vyhotovení, ktoré určuje 

zmluva. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru než určuje zmluva. 

 

6.2. Predávajúci poskytuje záruku na tovar podľa Obchodného zákonníka. 

 

VII. 

Platobné podmienky 

 

7.1. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku. 

7.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu do 50 dní od doručenia faktúry. 



 

VIII. 

Zmluvné pokuty 

 

8.1. V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kupujúcemu pokutu vo výške 0,05 

z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. 

 

8.2 V prípade, že kupujúci neuhradí faktúru predávajúcemu, zaplatí predávajúcemu zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% ceny tovaru za každý deň omeškania. 

 

  

 

IX. 

Záverečné ustanovenia 

 
9.1 Túto zmluvu je možné meniť len obojstranným písomným prejavom zmluvných strán. 

 

9.2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 

objednávateľa. 

 

9.3 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

prácami, službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

 

Oprávnené osoby sú: 

a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby, 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikovaný orgán a nimi 

poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby. 

 

9.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú časť tejto zmluvy. 

 

9.5 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci dostane dva 

vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie.  

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2 – špecifikácia ceny 

 

 

 

V Blatná na Ostrove, dňa 09.11.2020        V Bratislave, dňa 27.10.2020 

 

 

 

 

___________________________________        ____________________________________ 

         Kupujúci             Predávajúci 

 

 

 



Príloha č.1 ku Kúpnej zmluve č. 1/2020 

 

Názov Obec Blatná na Ostrove 

Adresa Blatná na Ostrove č. 203 

Obec Blatná na Ostrove, 930 32 

IČO  00305308 

Štatutárny orgán Mgr. Terézia Földváry, starostka obce  

e-mail obec@blatnanaostrove.sk 

 

 

Opis predmetu zákazky „Zakúpenie kompostérov pre zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Blatná na Ostrove“ 

 

 

Kompostér na biologicky rozložiteľný komunálny odpad, 400 kusov:  

 

 Objem: 1000 litrov 

 Hrúbka steny: minimálne 8 mm 

 Vetracie otvory: po celom obvode kompostéra 

 Materiál: recyklovateľný, UV stabilný, teplota stabilizovania od – 40 °C do + 80 °C 

 Poklop nádoby:  vybavený poistkou proti vetru 

 Certifikovaný kompostér bez dna. 

 Záruka: min. 5 rokov 

 Farba: zelená 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 1/2020 

 

Názov JRK Slovensko, s.r.o. 

Sídlo Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava 

IČO  50530950 

DIČ 2120371044 

IČ DPH SK2120371044 

Štatutárny orgán Ing. Marian Kobolka 

Právna forma konateľ spoločnosti 

 

 

Názov zákazky: „Zakúpenie kompostérov pre zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Blatná na Ostrove“ 

 

 

Špecifikácia ceny – rozpočet ku Kúpnej zmluve č. 1/2020 

 

 

 

Tovar 

 

Počet 

ks 

 

Cena za kus 

bez DPH 

Celková 

cena bez 

DPH 

 

DPH 

 

Celková 

cena s DPH 

Kompostér na 

biologicky 

rozložiteľný 

komunálny 

odpad  

 

 

 

400 

 

 

112,00 € 

 

 

44 800,00 € 

 

 

 

20% 

(8 960,00 €) 

 

 

53 760,00 € 

 

 

                         

 

 

V Bratislave, dňa 27.10. 2020                                     ................................................................. 

                                                                                                                     podpis  


