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Číslo zmluvy kupujúceho: 2021-0236-1164420 
Číslo zmluvy predávajúceho: 

1.1 

1.2 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako .Obchodný zákonník") 
(ďalej len "zmluva") 

Kupujúci: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
l BAN: 
BIC (SWIFT): 

l. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, 
oddiel : Sa, vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
TATRA BANKA, a.s. Bratislava 
SK30 11 OO 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 

Menom spoločnosti koná: Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva 
Ing. Jaroslav Vach, MBA, člen predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Remo Cicutto, výkonný riaditeľ sekcie správy majetku 
technických: Ing. Monika Pašová, poverená zastupovaním pracovnej pozície 
vedúci odboru dopravy a zásobovania 

(ďalej len .. kupujúci~ alebo "SEPS~) 

Predávajúci: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
l BAN: 
BIC (SWIFT) 

Menom spoločnosti koná: 

TRIDIAM s.r.o. 
Slanecká 1, 040 12 Košice 

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l 
Oddiel: Sro, vložka č. 9725N 
36177547 
2020044345 
SK2020044345 
ČSOB , a.s. 
SK 58 7500 0000 0000 2577 4133 
CEKOSKBX 

Ing. Miloš Pohly- konatel' 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Miloš Pohly 
technických: Norbert Považan 

(ďalej len .,predávajúci") 

(ďalej spoločne aj ako ,.zmluvné strany") 
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ll. 
PREDMET ZMLUVY 

2.1 Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je výberové konanie a ponuka predávajúceho 
ako úspešného uchádzača zo dňa 18.08.2021 a uznesenie PGR 31 /13/21 . 

2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu motorové vozidlo značky: 

2.2.1 2 ks Mitsubishi l200 2,4 DI-D 4WD Double Cab, 

2.2.2 1 ks Mitsubishi ASX 2,0 SMART MIVEC 4WD 

(ďalej len "tovar") 

a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru. 

Podrobný popis vozidla a výbavy vozidla je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

2.3 Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť mu dohodnutú 
kúpnu cenu. 

2.4 Súčast'ou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov potrebných na prevzatie a 
používanie tovaru, ktoré sú uvedené v čl. IX., bode 9.3 zmluvy. 

Ili. 
ČAS A MIESTO A PLNENIA 

3.1 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar podľa článku ll. zmluvy v termíne do 30.11.2021. 

3.2 Miestom dodania tovaru je: 

IV. 
CENA 

4.1 Cena za dodávku tovaru v rozsahu článku ll. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších 
predpisov a je doložená kalkuláciou predávajúceho. K cene bude fakturovaná sadzba 
DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o DPH). 

4.2 Cena za dodanie tovaru podľa čl. ll. , bodu 2.2.1 je 61 666,66 € bez DPH (slovom: 
šesťdesiatjedentisíc šesťstošesťdesiatšesť EUR a šesťdesiatšesť centov). 

Cena za dodanie tovaru podra čl. ll. , bodu 2.2.1 je 74 000,- € s DPH (slovom: 
sedemdesiatštyritisíc EUR.). 

4.3 Cena za dodanie tovaru podra čl. ll. , bodu 2.2.2 je 22 250,- € bez DPH (slovom: 
dvadsaťdvatisíc dvestopäťdesiat EUR). 

Cena za dodanie tovaru podl'a čl. ll., bodu 2.2.2 je 26 700,- € s DPH (slovom: 
dvadsat'šesťtisíc sedemsto EUR.). 

Kúpna zmluva - Motorové vozidlá značky Mitsubishi Strana 2 z 7 



; 

v. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Právo na zaplatenie ceny tovaru vzniká predávajúcemu riadnym splnením svojho 
záväzku voči kupujúcemu. Dňom vzniku daňovej povinnosti je deň potvrdenia 
prevzatia dodaného tovaru na preberacom protokole v súlade s čl. IX. tejto zmluvy. 

5.2 Cenu za dodanie tovaru uhradí kupujúci na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví 
a doručí kupujúcemu najneskôr do 15 dní po prevzatí tovaru kupujúcim. 

5.3 Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme na adresu sídla 
kupujúceho a v elektronickej forme výlučne na adresu efaktury@sepsas.sk. 
Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú 
faktúru doručenú kupujúcemu v zmysle tejto zmluvy. 

5.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona číslo 222/2004 Zb. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len .zákon o DPW), označenie 
čísla zmluvy podra evidencie kupujúceho a číslo bankového účtu v tvare IBAN. 
Súčasťou faktúry bude preberaci protokol vystavený predávajúcim v súlade s čl. IX 
tejto zmluvy podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.4, je kupujúci 
oprávnený vrátiť ju predávajúcemu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
kupujúcemu. 

5.6 Kupujúci podpisom tejto zmluvy udeľuje predávajúcemu súhlas v zmysle ustanovenia 
§ 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH. aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej 
forme, za podmienky predchádzajúceho informovania kupujúceho o používaní 
elektronickej formy fakturácie v zmysle bodu 5.7 zmluvy. 

5.7 Do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, je predávajúci povinný písomne 
oznámiť kupujúcemu, či bude pri fakturácii podl'a tohto zmluvného vzťahu používať 
elektronickú formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie 
predávajúceho o forme spôsobu fakturácie sa považuje za záväzné dňom jeho 
doručenia kupujúcemu. V prípade doručovania elektronických faktúr bude v oznámení 
uvedená aj e-mailová adresa, z ktorej budú faktúry odosielané. 

5.8 Ak si predávajúci nesplní riadne a včas svoju povinnosť podľa bodu 5. 7 tejto zmluvy, 
za záväznú formu fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma. 

5.9 Predávajúci je oprávnený písomne požiadať kupujúceho o zmenu formy fakturácie aj 
v priebehu trvania zmluvného vzťahu . Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený 
odo dňa písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany kupujúceho 
predávajúcemu. 

5.1 O Lehota splatnosti faktúry je 21 dní od jej doručenia kupujúcemu. 

5.11 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny na základe predloženej faktúry má 
predávajúci právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR + 2 % 
p. a. z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania (pri 360-dňovom účtovnom 
roku), pre výpočet sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu 
omeškania s platbou. 
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Vl. 

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

6.1 Predávajúci poskytuje na tovar záruku odo dňa jeho dodania kupujúcemu v zmysle 
štandardných záručných podmienok dodávateľa nasledovne: 
(bude doplnené na základe prijatej ponuky v zmysle požiadavky súťažných 
podkladov) 

Predávajúci počas tejto doby preberá záruku na poškodenia karosérie spôsobené 
koróziou. Koróziou sa na účely tejto zmluvy rozumie perforácia plechu na karosérií, 
ktorá postupuje z vnútornej strany (dutina) k vonkajšej strane. 

6.2 Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia uplatní 
písomnou formou bezodkladne po zistení vady. 

6.3 Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád tovaru do 5 dní od 
uplatnenia reklamácie kupujúcim. 

6.4 Ak je vada tovaru odstrániteľná, predávajúci vadu odstráni do 30 dní od jej 
diagnostikovania. 

6.5 Ak sa ukáže, že vada tovaru je neodstránitefná, predávajúci sa zaväzuje od zistenia 
tejto skutočnosti v zmysle aktuálnych dodacích termínov importéra dodať náhradný 
tovar bez vád, pričom predávajúci poskytne kupujúcemu bez zbytočného odkladu od 
zistenia tejto skutočnosti až do dodania náhradného tovaru bez vád bezodplatne 
náhradné vozidlo tej istej kategórie. 

6.6 Ďalšie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za tovar, vád tovaru a nárokov 
z nich vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
Podrobné záručné podmienky sú uvedené v Servisnej knižke, ktorá je súčasťou 
každého vozidla. 

6.7. Kupujúci má právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie oprávnene 
reklamovaných nedostatkov (okrem nárokov na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo 
na výmenu tovaru za nový tovar) po celý čas trvania predlženej záruky u každého 
autorizovaného servisného partnera Mitsubishi. Podl'a predÍženej záruky zodpovedá 
predávajúci kupujúcemu v 3. až 5. roku po prevzatí nového vozidla kupujúcim za 
vecné nedostatky vozidla pri jeho prevzatí kupujúcim, ktoré sa v lehote tejto 
predfženej záruky prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou, pričom sa však predÍžená 
záruka skonči už pred uplynutím zakúpeného časového limitu od dátumu prevzatia 
nového vozidla, pokiaľ vozidlo dosiahne zvolený limit najazdených kilometrov. Na 
reklamáciu porúch všeobecne inak platia všeobecné záručné podmienky rovnaké ako 
pri základnej záruke, tak ako sú uvedené v Záručnom liste, ktorý je neoddeliteľnou 
súčasťou Servisnej knižky. 

VIl. 
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím a podpisom 
Preberacieho protokolu podl'a čl. IX., bodu 9.2 tejto zmluvy. Týmto okamihom na 
kupujúceho prechádza aj nebezpečenstvo škody na tovare. 
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VIli. 
ZMLUVNÉ POKUTY 

8.1 Ak predávajúci nedodá tovar v termíne uvedenom v čl. 111. , bode 3.1 (aj v prípade 
neprevzatia kupujúcim z dôvodu zistenia vady), môže si kupujúci uplatniť zmluvnú 
pokutu vo výške 0,03% z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. 

8.2 Ak predávajúci v záručnej dobe nezačne s odstraňovaním vád tovaru v lehote podl'a 
čl. Vl., bodu 6.3, môže si kupujúci uplatniť zmluvnú pokutu v minimálnej výške 0,1 % 
z kúpnej ceny, za každý deň omeškania. 

8.3 Ak predávajúci neodstráni v záručnej dobe reklamovanú vadu tovaru v lehote 
dohodnutej podľa čl. Vl., bodu 6.4, môže si kupujúci uplatn iť zmluvnú pokutu vo výške 
0,1% z kúpnej ceny, za každý deň omeškania. 

8.4 Ak predávajúci nedodá náhradný tovar v lehote dodania oznámenej predávajúcim 
v čase predloženia požiadavky o náhradný tovar zo strany kupujúceho, môže si 
kupujúci uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny, za každý deň 
omeškania 

8.5 Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká zmluvnej strane nárok na náhradu škody 
v plnom rozsahu. 

IX. 
DODACIE PODMIENKY 

9.1 Tovar bude dodaný obvyklým spôsobom. 

9.2 Kupujúci potvrdí prevzatie tovaru podpisom Preberacieho protokolu osobou, 
oprávnenou rokovať vo veciach technických v zmysle čl. 1. , bodu 1.1 zmluvy. 

9.3 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu aj náležitosti potrebné na jeho 
použitie: 

a) osvedčenie o evidencii vozidla, 
b) servisnú knižku a osvedčenie o zhode vozidla COC, 
c) manuál na obsluhu vozidla, 
d) 2 kompletné sady kl'účov . 

x. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s ust. § 47a 
ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

10.2 Nakoľko spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. je povinnou 
osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ,.zákon o slobodnom prístupe k informáciám"), 
zmluvné strany sú oboznámené s tým, že zmluva a daňové doklady súvisiace so 
zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, 
objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojich 
ust. § 5a a § 5b. 
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10.3 Pri plnení zmluvy je predávajúci povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám 
na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Ak predávajúci, resp jeho 
subdodávatelia spôsobia v súvislosti s činnosťami, ktoré sú vykonávané v rámci 
plnenia predmetu zmluvy kupujúcemu škodu, predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu 
nahradiť túto škodu v plnom rozsahu. 

10.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na území SR. 

10.5 Túto zmluvu je možné meniť alebo doplňať len formou písomných a číslovaných 
dodatkov, podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

10.6 Podstatným porušením zmluvy v zmysle ustanovení § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka, a teda dôvodom na okamžité odstúpenie zmluvy, je omeškanie 
predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti termínu uvedenom v čl. 111. , bod 
3.1 zmluvy o viac ako 30 dní na dohodnuté miesto dodania v zmysle čl. 111., bod 3.2 
zmluvy. 

1 O. 7 Ak jedno alebo viaceré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa stanú úplne alebo 
čiastočne neúčinnými alebo nevykonateľnými, nebude tým dotknutá účinnosť alebo 
vykonatel'nosť ostatných ustanovení. V takom prípade sa predpokladá, že namiesto 
neúčinného ustanovenia bolo dohodnuté také účinné ustanovenie, ktoré v právne 
prípustnom rozsahu zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia. To isté platí 
aj pre prípadné medzery v tejto zmluve. 

10.8 Súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1, v ktorej je uvedená technická špecifikácia 
vozidla. 

10.9 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre 
kupujúceho a dve vyhotovenia pre predávajúceho. 

10.1 O S poukazom na skutočnosť, že v rámci dodávky tovaru moze dochádzať k 
spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, predávajúci je povinný dodať tovar 
tak, aby bola dodávka plne v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov, 
ktoré ukladajú nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (spolu ďalej len "Legislatíva o ochrane osobných 
údajov") v znení ich prípadných neskorších zmien. Predávajúci je povinný dodať 
tovar tak, aby najmä avšak nielen obsahoval účinné bezpečnostné, technické, resp. 
iné ďalšie opatrenia s cieľom zaistiť čo možno najvyššiu úroveň bezpečnosti 
a ochrany osobných údajov vyžadovanú Legislatívou o ochrane osobných údajov. 

10.11 Predávajúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom 
spoločnosti SEPS s názvom "Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s." zverejnenom na webovej stránke 
spoločnosti SEPS www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a 
ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti 
SEPS v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kupna zmluva - Motorové vozidlá značky Mitsubishi Strana 6 z 7 



10.1 2 Zmluvné strany vyhlasujú , že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, 
vážne, určite a zrozumitel'ne a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo 
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich 
zmluvná voľnosť nie je obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej 
plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na 
znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave dňa .. .. ....................... ... . 

Kupujúci: 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

Ing. Jaroslav Vach, MBA 
člen predstavenstva 

Kúpna zmluva - Motorové vozidlá značky Mitsubishi 

V Bratislave dňa ...................... . 

Predávajúci: 

........ ~ .................................. . 
. Miloš Pohly 

ko atel' spoločnosti 
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Príloha č. 1 

Technická špecifikácia vozidiel 

Vozidlo: Počet 2 ks 

Mitsubishi L200 2,4 DI-D 4WD Double Cab, výbava INVITE, 6 MT 

Farba vozidla : white solid 
Farba interiéru: tmavošedá 
Farba koberca: čierna 

štandardná výbava: INVITE- v zmysle katalógu sériovej výbavy 

Doplnková výbava 

Vyhrievanie predných sedadiel 
Plastová vaňa úložnej plochy, vrátane montáže 
HARDTOP - bez bočných okien 
Kompletná ochrana podvozku duralovým krytom 
Navijak CBONE WINCH Premium 12000 12V so syntetickým lanom 
Ťažné zariadenie 
Alarm 
Mechanické zabezpečenie 

Koberce gumené 
Povinná výbava 

Vozidlo: Počet: 1 ks 

Mitsubishi ASX, 2,0 SMART Mivec, 110 kW, CVT 4WD, INTENSE 

Farba vozidla: metalická- hnedá 
Farba interiéru: šedá 
Farba koberca: čierna 

Štandardná výbava: INTENSE CVT 4WD 

Doplnková výbava 

Vyhrievanie predných sedadiel 
Ťažné zariadenie- odnímateľné 
Alarm 
Mechanické zabezpečenie 

Koberce gumené 
Povinná výbava 




