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MINISTERSTVO OBRANY SR  
Č. p.: AA-25-50/2016-OOVMPS     SAP: 
          Výtlačok číslo:  
          Počet listov: 5 
  Prílohy: 1/2 
 
 
 

Kúpna zmluva č. 2016/209 
uzatvorená podľa § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1. Kupujúci: Slovenská republika 
 Ministerstvo obrany SR 
 Kutuzovova 8 
 832 47 Bratislava 
 

Zastúpený: JUDr. Jana JAKABOVÁ, LL.M. 
 riaditeľka Akvizičnej agentúry 
 na základe plnomocenstva ministra obrany 
  č. KAMO 1-55/2015 zo dňa 1.4.2015 
 
Osoba oprávnená konať vo veciach:  
prevzatia tovaru a podpísania dodacieho listu a preberacieho zápisu v zmysle čl. IV.:  
technik Čestnej stráže prezidenta SR, rtm. Ján Šimonič, tel. 0960 322147, e-mail: jan.simonic@mil.sk  
reklamácií a fakturácie:  
riaditeľ Úradu centrálnej logistiky MO SR, Kutuzovova 8, Bratislava, prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc., Tel. 
0960311541, e-mail: jan.zvonar@mod.gov.sk alebo osoba ním poverená 
 

IČO : 30 845 572 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
IBAN: SK50 8180 0000 0070 032 9422 

 
(ďalej len „kupujúci “) 
 
1.2. Predávajúci : Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 
 Dolnozemská 7 
 851 04 Bratislava 
 

Zastúpený: Christian Reiter - konateľ 
 Ing. Matej Bugár - konateľ  

Vybavuje:: Zdenek Sedlák    tel: +421 905 230002 
IČO:  31319459  
IČ pre DPH: SK2020314472   
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
IBAN: SK171100 0000 0026 8200 0049 

 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu BA I., oddiel Sro, vložka č. 2414/B 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
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Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu  

osobný automobil - limuzínu továrenskej značky AUDI A6 3.0 TDI quattro/lim  v počte 1 ks , (ďalej 
len „tovar“) do miesta dodania a previesť na neho vlastnícke právo k dodávanému tovaru a záväzok 
kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu v súlade s čl. III. tejto zmluvy. 

2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vo vyhotovení a s výbavou podľa Prílohy č.1 – 
Technická špecifikácia motorového vozidla, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Súčasťou 
dodávky je aj vykonávanie technických prehliadok a kontrol pre daný osobný automobil. 

 
Článok III.  

Cena a platobné podmienky 
 

3.1 Kúpna cena za tovar je stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov v celkovej výške 57 600,00  Eur vrátane 20% DPH (slovom päťdesiatsedemtisícšesťsto 
00/100 Eur). 

3.2 Kúpnou cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia 
služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miesta dodania uvedeného  bode 4.1 tejto 
zmluvy (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou vozidiel), školenie vodičov 
a vrátane vykonania predpredajného servisu, záručného autorizovaného servisu, údržby a opráv tovaru. 

3.3 Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku dohodnutým 
spôsobom v mieste dodania v súlade s touto zmluvou a potvrdením dodacieho listu a preberacieho 
zápisu kupujúcim. 

3.4 Po dodaní tovaru  predávajúci vyhotoví faktúru, ktorá musí obsahovať minimálne údaje uvedené v § 74 
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra bude 
vyhotovená v dvoch rovnopisoch a jej prílohou bude dodací list, preberací zápis. Predávajúci faktúru 
doručí na adresu: Ministerstvo obrany SR – Úrad centrálnej logistiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava. 

3.5 Splatnosť faktúry predávajúceho za dodaný tovar je do 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Pre tento 
účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania kúpnej ceny z účtu kupujúceho. 

3.6 Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, a to do dátumu jej splatnosti. 
Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť 
odo dňa doručenia opravenej resp. novej faktúry. 

 
Článok IV. 

Miesto, čas a spôsob plnenia 
 
4.1 Miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy je: dislokácia Vojenského útvaru 1003, Za kasárňou 3, 

832  47 Bratislava.  
4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v termíne: do 31.05.2016. 
4.3 Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom termíne a množstve, v bezchybnom 

stave, dohodnutej kvalite, vyhotovení a výbave a tiež umožniť kupujúcemu prevzatie tovaru po 
dôkladnom oboznámení sa s tovarom. Oprávnená osoba kupujúceho vykoná v mieste dodania 
kontrolu dodaného tovaru a je oprávnená tovar neprevziať, nepodpísať dodací list a preberací  zápis, ak 
tovar nebude v bezchybnom stave a dohodnutej kvalite, vyhotovení a výbave, a ak nebude vykonané 
školenie vodičov v zmysle bodu 4.5. tejto zmluvy – a to aj jednotlivo. 

4.4 Predávajúci je povinný dodať tovar v povrchovej úprave – tmavomodrá metalíza. 
4.5 Predávajúci  vyrozumie o termíne dodania tovaru najmenej 2 pracovných dní vopred oprávnenú osobu 

kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy: rtm. Ján Šimonič, tel. 0960 322147, e-mail: 
jan.simonic@mil.sk. Prevzatie tovaru bude potvrdené kupujúcim na dodacom liste a preberacom zápise. 
Zároveň sa predávajúci zaväzuje v deň odovzdania tovaru bezodplatne vykonať pre kupujúceho ukážku 
funkčnosti tovaru a zaškoliť vodičov v počte určenom kupujúcim v trvaní 2 hodín. Potvrdený dodací 
list a preberací zápis priloží predávajúci k faktúre.  

4.6 Dodací list a preberací zápis bude obsahovať tieto údaje: 
a.) obchodné meno predávajúceho,  kupujúceho, ich adresy, IČO, číslo tejto  zmluvy,  
b.) názov tovaru, typ, značku, výrobné číslo karosérie, cenu vozidla. 
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4.7 Súčasťou výbavy vozidla je: 
- povinná výbava, 
- sada základného náradia a plnohodnotné (dojazdové) náhradné koleso, 
- platné osvedčenie o evidencii preukazujúce schválenie vozidla pre premávku na pozemných 

komunikáciách v slovenskom jazyku vydané podľa § 23 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach 
prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 

- návod na obsluhu a údržbu vozidla, vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva, v slovenskom jazyku 
resp. českom jazyku, 

- servisná knižka v slovenskom jazyku resp. českom jazyku. 
4.8 Záväzok predávajúceho je považovaný za splnený dodaním tovaru do miesta dodania a podpísaním 

dodacieho listu a preberacieho zápisu kupujúcim. 
 

Článok V. 
Kvalita tovaru, záručné podmienky 

 
5.1 Dodaný tovar musí svojou výbavou spĺňať podmienky Zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach 

prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 
a vykonávacích vyhlášok prijatých na jeho základe. 

5.2 Na tovar predávajúci poskytuje v zmysle záručných podmienok záruku po dobu 48 mesiacov, alebo do 
najazdenia 120 000 km a bezplatný servis po dobu 36 mesiacov alebo 120 000 km, podľa toho, ktorá 
skutočnosť nastane skôr. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru v mieste dodania podpisom 
dodacieho listu a preberacieho zápisu. 

5.3 Záruka sa vzťahuje na všetky prípadné vady spôsobené výrobou alebo použitým materiálom a zahŕňa 
náhradu poškodených častí a primerané náklady na opravu. Vymenené vadné časti sa stávajú 
vlastníctvom predávajúceho.  

5.4 Predávajúci poskytuje záruku za splnenia týchto podmienok: 
• reklamácia bude uplatnená v súlade s reklamačným poriadkom predávajúceho (odovzdaným pri dodaní 

tovaru) najneskôr do uplynutia záručnej doby za predpokladu, že prípadné opravy boli vykonávané iba 
autorizovanou osobou zaradenou v servisnej sieti predávajúceho a do doby uplatnenia reklamácie boli 
vykonané všetky pravidelné prehliadky predpísané výrobcom. Opravy a prehliadky musia byť 
zaznamenané (potvrdené) v servisnom zošite, 

• tovar bude udržiavaný a používaný podľa návodu na obsluhu vozidla, servisnej knižky vozidla a 
odporúčania predávajúceho (výrobcu) a bol používaný na účely, pre ktoré je určený, 

• na tovare neboli bez súhlasu predajcu urobené žiadne úpravy, vrátane dodatočnej montáže dielcov a 
príslušenstva a žiadna jeho časť nebola nahradená neoriginálnou časťou alebo takou časťou, ktorej 
použitie nebolo schválené výrobcom, 

• neboli porušené kontrolné značky a plomby a vada nebola spôsobená násilným zásahom do funkčných 
častí, 

• poškodenie tovaru nevzniklo činnosťou kupujúceho (užívateľa), tretej osoby, vonkajšími prírodnými 
vplyvmi, mechanickými vplyvmi (vymršteným kameňom, štrkom a pod.) náhodnou udalosťou alebo 
vplyvom vyššej moci. 

5.5 Predpredajný servis zabezpečí predávajúci na vlastné náklady vo svojich servisných strediskách. Zoznam 
siete servisných stredísk plošne pokrývajúci územie Slovenskej republiky, ktoré sú autorizovaným 
servisným miestom schopným plniť povinnosti vyplývajúce z vykonávania záručného servisu je 
k dispozícii na internetovej stránke: www.audi.sk/servi_a_prislusenstvo/servisba_siet/.  

5.6 Kupujúci reklamáciu uplatňuje u predávajúceho alebo v servisnej sieti predávajúceho. Oznámenie o 
vadách je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu písomnou formou v súlade so záručnými 
podmienkami a servisným zošitom. Kupujúci sa zaväzuje, že poskytne všetky údaje potrebné na 
reklamáciu. Oznámenie o vadách musí obsahovať: číslo zmluvy, názov, označenie a typ reklamovaného 
tovaru (jeho výrobné číslo), popis vady a miesto uloženia tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že do 24 
hodín od oznámenia vady vykoná obhliadku tovaru na dohodnutom mieste a dohodne termín a spôsob 
jej odstránenia. Predávajúci sa zaväzuje v závislosti od závažnosti vady vyriešiť oprávnenú reklamáciu 
najneskôr do 30 dní odo dňa obhliadky.   
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Článok VI. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 
6.1 Kupujúci nadobúda užívacie a vlastnícke právo k predmetnému tovaru dňom jeho prevzatia v mieste 

dodania a podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu a vlastnícke právo prejde na kupujúceho 
úplným uhradením faktúry.  

 
Článok VII. 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 
 
7.1 Ak predávajúci nedodá tovar v termíne stanovenom v bode 4.2 tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania až do dňa riadneho 
dodania tovaru. Základom pre výpočet je cena s DPH. 

7.2 Ak kupujúci neuhradí faktúru v zmysle čl. III. zmluvy, uhradí predávajúcemu úroky z omeškania v 
súlade s ustanovením § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.  

7.3 V prípade, že predávajúci neodstráni reklamované vady v dohodnutej dobe, uhradí kupujúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške 20,00 Eur za každý deň omeškania. 

7.4 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej 
výške vznikne druhej strane škoda.  

7.5 Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich 
uplatnenia. 

7.6 V dobe pôsobenia vyššej moci je vylúčená zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné 
neplnenie zmluvných povinností. Pokiaľ však vyššia moc pôsobí po dobu nepresahujúcu 90 
kalendárnych dní, sú strany povinné splniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy hneď ako účinky vyššej 
moci pominú, pričom dohodnuté lehoty a všetky ostatné lehoty sa posúvajú o dobu pôsobenia vyššej 
moci. Za vyššiu moc nemožno pokladať oneskorené dodávky od subdodávateľov, neudelenie úradného 
povolenia. 

7.7 Nedodržanie záväzku dodania tovaru v zmluvne dohodnutom množstve, kvalite a termíne predávajúcim, 
považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto  zmluvy , ktoré je dôvodom pre odstúpenie od 
zmluvy zo strany kupujúceho. 

7.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne, inak je neplatné. 
V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie je 
účinné dňom, kedy bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane. Zásielka s oznámením 
o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Zmluva v tomto 
prípade zaniká dňom nasledujúcim po jej vrátení. 

 
Článok VIII.  

Prechod nebezpečenstva škody 
 

8.1 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v dobe, kedy tovar prevezme od 
predávajúceho, t.j. v deň podpísania dodacieho listu a preberacieho zápisu v mieste dodania. 

8.2 Škoda na predmetnom tovare, ktorá vznikla po prechode jeho nebezpečenstva na kupujúceho, nemá 
vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, iba že ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia 
povinností predávajúceho. 

 
Článok IX.  

Riešenie sporov 
 

9.1 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou vzniknuté budú zmluvné strany riešiť 
predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde ku vzájomnej dohode, tak všetky spory 
vyplývajúce z tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť prostredníctvom príslušného všeobecného súdu. 
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Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
10.1 Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len po predchádzajúcej dohode zmluvných strán 

formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
10.2 Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce právnym 

poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 
Občianskeho zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

10.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a  zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Táto zmluva sa povinne zverejňuje 
v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení  neskorších predpisov  

10.4 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie obdrží predávajúci, štyri 
vyhotovenia obdrží kupujúci.  

 
10.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: 
Príloha č. 1 Technická špecifikácia motorového vozidla o počte listov    2 
 
 
V Bratislave, dňa:      V Bratislave, dňa : 
 
 
 
Za predávajúceho: Za kupujúceho: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
 Christian REITER       JUDr. Jana JAKABOVÁ, LL.M  
                     konateľ                      riaditeľka  
 
 
 
 
------------------------------------------------- 
 Ing. Matej BUGÁR 
             konateľ 
 
 



MINISTERSTVO OBRANY SR 
           Akvizičná agentúra                  Príloha č. 1 
          ku KZ 2016/209 
 

Technická špecifikácia motorového vozidla 
 

Minimálne technické požiadavky: 
Karoséria  
- Sedan      5 miest na sedenie (opierky hlavy) 
- Farba     tmavomodrá metalíza  
- Interiér, palubná doska   farba tmavá  
- Objem batožinového priestoru   min 520 l  
- Rázvor     min. 2900 mm 
 
Motor  
- Diesel  
- Výkon minimálne    200 kW  
- Počet valcov     min. 6  
- Objem valcov     min. 2900 cm3 
- Spotreba v meste     max. 6,0 l 
- Spotreba mimo mesta    max. 4,8 l 
- Kombinovaná spotreba    max. 5,3 l 
- Objem palivovej nádrže   min. 70 l  
- Emisná trieda    min. EU6 
- Emisie      max. 135 CO2 v g/km 
 
Prevodovka  
- Automatická    min 7 stupňov 
- Náhon všetkých kolies   (4x4) 
 
Pneumatiky – disky 
- Minimálne disky z ľahkých zliatin R 17 (letné + zimné) 
- Minimálne pneumatiky 225/55 R 17 (letné + zimné) 
- Plnohodnotné rezervné koleso  
- Bezpečnostné skrutky kolies  
 
Bezpečnosť  
- Airbag – vodiča, spolujazdca a cestujúcich + bočné airbag  
- Minimálne ABS, ASR, ESP, EDS, EBV, ESC 
- Kľuč s imobilizérom  
- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním  
 
Výbava  
- Navigačný systém  
- min. 8 palcový displej  
- dotykové ovládanie (touch) 
- mapu západnej a východnej Európy na internom HDD 
- CD prehrávač  
- čítačku na SD karty  
- GPS anténa skrytá  
- Sedadlá vpredu anatomické  
- Poťahy sedadiel – koža  
- Slnečná roleta elektrická zadná a na bočných zadných oknách mechanická  
- Tempomat  
- Volant – kožený, trojramenný, multifunkčný  
- Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickou clonou, elektricky nastaviteľné, vyhrievané 
- Alarm proti odtiahnutiu  



- Palubný počítač s farebným displejom  
- Automatická 4 zónová klimatizácia  
- Akustický a optický parkovací systém vpredu a vzadu    
- Cúvania kamera  
- BiXenónové svetlomety s denným svietením  
- Ostrekovače svetlometov 
- Dažďový a svetelný senzor  
- Vzadu tmavé sklá od B stĺpika  
- Vyhrievané sedadlá vpredu a vzadu  
- Lakťová opierka vpredu a vzadu  
- Elektrické ovládanie sedadiel vpredu  
- Elektricky ovládané všetky okná  
- Látkové koberčeky vpredu a vzadu  
- Gumené koberčeky vpredu a vzadu 
 
Záruka a servis: 
- záruka na vozidlo 4 roky alebo 120 000 km  
- bezplatný servis 3 roky alebo 120 000 km  
 
Ďalšie požiadavky 
Predpríprava elektroinštalácie na montáž súpravy zvláštneho zvukového a svetelného zariadenia  
Vozidlo bude pripravené na montáž štandartnej súpravy ZZaSZ. 
 


