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KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD-2022/004193 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

(ďalej len „zmluva“) 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Kupujúci:  
Názov:                                                             Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika 
V zastúpení:                                       Mgr. Tomáš Oparty – štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky, na základe plnomocenstva č. p.: SL-OPS-2022/001312-070  
zo dňa 05.05.2022 

IČO: 00151866 
DIČ: 2020571520 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0018 0023 
BIC/SWIFT kód:    SPSRSKBA 
Internetová adresa (URL): www.minv.sk  
(ďalej len „kupujúci“)  
 
a 
 
Predávajúci:  
Názov:                                                             KIA Bratislava s.r.o. 
Sídlo: Tuhovská 7, 831 07 Bratislava 
zastúpený: Peter Čechovič, konateľ 
IČO: 35873647 
DIČ: 2021777329 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
SWIFT :                                      TATRSKBX 
IBAN:         
E-mail:  
Tel.:  
Internetová adresa (URL):   
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka  

č. 30465/B 
(ďalej len „predávajúci“)  
 
(kupujúci a predávajúci ďalej len „Zmluvné strany“) 

 
 

Článok II. 
Úvodné ustanovenie 

 
2.1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona       

o verejnom obstarávaní vyhlásilo vo Vestníku verejného obstarávania č. 50/2022 zo dňa 16.02.2022 
pod značkou 14035-MST verejnú súťaž na predmet na zákazky „Ekologické automobily“, časti č. 2 
s názvom „Elektromobil typu SUV“. 
 

2.2. Predávajúci predložil vo verejnej súťaži ponuku a na základe vyhodnotenia ponúk sa stal úspešným 
uchádzačom. 

 
2.3. Predmet zmluvy je čiastočne financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. 
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Článok III. 
Predmet zmluvy 

 
3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu riadne a včas 10 (desať) ks 

elektromobilov typu SUV (ďalej len „vozidlo“), vrátane dopravy do miesta dodania, v špecifikácii 
podľa prílohy č. 1 zmluvy (ďalej aj ako „Hlavné plnenie“) a záväzok kupujúceho riadne a včas dodané 
vozidlá prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu v súlade s čl. V. tejto zmluvy.  
 

3.2. Okrem Hlavného plnenia podľa bodu 3.1 je súčasťou tejto zmluvy aj opcia, v rámci ktorej si kupujúci či 
už pre svoje potreby alebo pre potreby jeho rozpočtových a príspevkových organizácií alebo verejných 
obstarávateľov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní  a ich rozpočtových a 
príspevkových organizácií, Sociálnej poisťovne, alebo Národnej banky Slovenska môže od 
predávajúceho objednať vozidlá, vrátane dopravy do miesta dodania, v špecifikácii podľa prílohy č. 1 
zmluvy, a to aj opakovane, no v maximálnom celkovom počte 15 ks vozidiel. V prípade ak kupujúci 
vystaví takúto objednávku predávajúcemu vzniká záväzok dodať kupujúcemu riadne a včas vozidlá 
v zmysle objednávky a záväzok kupujúceho riadne a včas dodané vozidlá prevziať a zaplatiť zaň 
kúpnu cenu v súlade s čl. V. tejto zmluvy (ďalej len „opcia“). V rámci opcie kupujúci nie je povinný 
objednať maximálne množstvo. Celkové objednané množstvo vozidiel v rámci opcie bude závisieť 
výlučne od potrieb kupujúceho počas platnosti tejto Zmluvy. Kupujúci nemá povinnosť uplatniť opciu a 
predávajúci nemá žiaden nárok na uplatnenie opcie. Lehota, v rámci ktorej kupujúci môže využiť opciu, 
je stanovená na 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 
3.3. Hlavné plnenie podľa bodu 3.1 a opcia podľa bodu 3.2 tejto zmluvy sa ďalej označuje aj ako „Plnenie“. 
 
 

Článok IV. 
Dodacie podmienky 

     
4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať vozidlá v súlade s dohodnutými technickými a funkčnými 

charakteristikami, všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR, technickými 
normami a podmienkami tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním predmetu 
zmluvy odovzdať kupujúcemu aj  
4.1.1. 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, 

4.1.2. návod na obsluhu a údržbu vozidla, vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva v 
slovenskom  jazyku, 

4.1.3. servisnú knižku v slovenskom jazyku, 
 

4.2. Predávajúci zabezpečí aj súvisiace služby spojené s dodaním Plnenia na miesto dodania, s vyložením 
v mieste dodania.  
 

4.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu Hlavné plnenie najneskôr do 210 (kalendárnych) 
dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje dodať opciu 
kupujúcemu najneskôr do 210 dní odo doručenia objednávky Predávajúcemu. 
 

4.4. Miestom dodania je Bratislava. 
 

4.5. Dodanie Plnenia bude dokladované podpisom zodpovednej osoby kupujúceho na príslušnom 
dodacom liste.  
 

4.6. Deň dodania Plnenia písomne alebo elektronicky oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr dva (2) 
pracovné dni vopred.  
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4.7. Odovzdanie a prevzatie Plnenia bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho 
v mieste dodania. 
 

4.8. Predávajúci je povinný vyrozumieť zástupcu kupujúceho (doporučeným listom alebo e-mailom) 
o pripravenosti Plnenia alebo jeho časti, ktorým je len pre účely tejto zmluvy Ing. Marek Ištok, odbor 
dopravy SE MVSR, Košická 47, 812 72 Bratislava,. 
 

4.9. Po prebratí Plnenia predávajúci vyhotoví dodací list. Kupujúci po prebratí Plnenia dodací list písomne 
potvrdí. Kupujúci môže po prevzatí Plnenia riadne užívať a predávajúci sa mu zaväzuje toto užívanie 
dňom prebratia umožniť. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať iba Plnenie funkčné, bez zjavných vád, 
dodané v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo 
nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný Plnenie a nezaplatiť cenu za neprebrané Plnenie. 
 

4.10. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prijať Plnenie, ktoré nemá požadovanú kvalitu podľa tejto zmluvy. 
 

4.11. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladné oboznámenie sa s Plnením, dodať Plnenie 
kupujúcemu v plnom rozsahu a množstve, v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave a dohodnutej 
kvalite, vyhotovení a výbave a umožniť jeho prevzatie. 
 

4.12. Pred odovzdaním Plnenia je predávajúci povinný zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu a pri 
odovzdaní Plnenia predviesť jeho funkčnosť a protokolárne ho odovzdať poverenému zástupcovi 
kupujúceho v mieste plnenia. 
 

4.13. V prílohe č. 3 tejto zmluvy sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch predávajúceho, 
ktorí sú známi v čase uzavierania tejto zmluvy, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa  
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a predmet subdodávok. 
 

4.14. Predávajúci je povinný kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených 
v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, a to bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.  

 
4.15. V prípade zmeny subdodávateľa je predávajúci povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo 

dňa zmeny subdodávateľa predložiť kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu 
údajov podľa bodu 4.13 tohto článku a predmety subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí 
predávajúci postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy  
o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.   
 

4.16. Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), pokiaľ sa ho 
povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka.  
 

4.17. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. 
 

4.18. Povinnosti predávajúceho vrátane pravidiel výberu subdodávateľa platia aj pri zmene subdodávateľa 
počas celej doby trvania  tejto zmluvy. 
 

4.19. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie  
realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť 
pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. 
 

4.20. Vlastnícke právo k dodanému Plneniu prechádza na kupujúceho dňom jeho dodania a prevzatia 
podpisom dodacieho listu vyhotoveného predávajúcim a zaplatením kúpnej ceny. 
 

4.21. Nebezpečenstvo škody na Plnení prechádza na kupujúceho splnením podmienok bodu 4.9 a 4.12 
tohto článku zmluvy. 
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Článok V. 

Kúpna cena a platobné podmienky 
 

5.1. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná v súlade so zákonom Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je uvedená 
v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

 
5.2. Kúpnou cenou sa rozumie cena vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia 

služieb spojených s dodávkou vozidiel, vrátane dopravy do miesta plnenia a vrátane vykonania 
poučenia a zaškolenia obsluhy, ako aj predpredajného servisu. 
 

5.3. Dohodnutú cenu je možné meniť iba pri zmene colných a daňových predpisov alebo vždy len po 
vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, formou písomného a očíslovaného 
dodatku. 
 

5.4. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú. Úhrada kúpnej ceny sa uskutoční po prebratí 
vozidiel kupujúcim, formou prevodu na bankový účet predávajúceho uvedeného v čl. I. tejto zmluvy 
v časti Predávajúci. Bezhotovostný platobný styk sa uskutoční prostredníctvom finančného ústavu 
kupujúceho na základe faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote šesťdesiat (60) dní odo dňa 
doručenia faktúry kupujúcemu. Predávajúci zároveň súhlasí a vyhlasuje, že lehota splatnosti nie je v 
hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy. 
 

5.5. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list potvrdený kupujúcim.  
 

5.6. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne 
alebo neúplné údaje, kupujúci je oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru 
nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota jej splatnosti 
a nová začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu.    
 
 

Článok VI. 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
6.1. Záručná doba na jednotlivé súčasti Plnenia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 
6.2. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná vada, je predávajúci povinný 

poškodené diely opraviť alebo vymeniť, čo bude vykonané bez úhrady najneskôr do tridsiatich (30) dní 
od reklamovania vady, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak. 

 
6.3. Pred uplynutím záručnej doby záruka zaniká, ak: 

6.3.1. sa na vozidle nevykonávajú pravidelné prehliadky v servise, predpísané výrobcom vždy po 
najazdení stanoveného počtu km uvedeného v servisnej knižke, pokiaľ tieto prehliadky 
vyžaduje výrobca, bol do tovaru kupujúcim zabudovaný, resp. inak namontovaný taký diel, 
ktorý nie je povolený výrobcom,  

6.3.2. bolo vozidlo pozmenené nedovoleným spôsobom, odlišujúcim sa od jeho konštrukčného 
riešenia,  

6.3.3. vozidlo je používané v rozpore s jeho účelom,  
6.3.4. užívateľ vozidla si nesplnil povinnosť predísť vzniku zmenšenia škody (napr. tovar 

neodstavil ihneď potom, ako bola zistená porucha, ale jazdil ďalej a tým zavinil zvýšenie 
rozsahu poruchy),  
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6.3.5. pri prevádzke vozidla neboli použité výrobcom predpísané alebo doporučené materiály 
alebo náplne, predovšetkým oleje, pohonné hmoty, brzdové a chladiace kvapaliny a v iných 
prípadoch uvedených v servisnej knižke a v záručnom liste. 

 
6.4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie laku zavinené vonkajšími príčinami (nárazy štrku, chemický 

atmosférický spád, vegetácia alebo zvieratá, škody spôsobené prírodnými javmi alebo nehodou). 
Bližšia špecifikácia rozsahu poskytovanej záruky je uvedená v servisnej knižke a záručnom liste, ktorú 
kupujúci obdrží spolu s vozidlom. 
 

6.5. V prípade reklamácií vozidla sa postupuje podľa tejto zmluvy, príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej 
republiky. 
 

6.6. Kupujúci sa zaväzuje znášať obmedzenia nevyhnutne spojené s vykonávaním servisu vozidla. 
 
 

Článok VII. 
Ostatné dojednania 

 
7.1. Predávajúci prehlasuje, že Plnenie nie je zaťažený právami tretích osôb. 

 
7.2. Predávajúci je povinný dodať Plnenie kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, 

v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne v zmysle 
špecifikácie podľa prílohy č. 1 zmluvy. 

 
7.3. Kupujúci je povinný: 

7.3.1. prebrať bezchybné Plnenie v deň dodania, ktorý mu predávajúci oznámi podľa bodu 4.6 
tejto zmluvy, 

7.3.2. riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy. 
 

7.4. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy a 
poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly/auditu/overovania oprávneným osobám, 
ktorými sú najmä:  
7.4.1. poverení zamestnanci Zodpovedného orgánu, 
7.4.2. poverení zamestnanci Orgánu auditu, 
7.4.3. poverení zamestnanci Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, 
7.4.4. poverení zamestnanci Úradu pre verejné obstarávanie, 
7.4.5. riadne splnomocnení zástupcovia Európskej komisie, Európskeho úradu na boj proti  

podvodom a Európskeho dvora audítorov, 
7.4.6. osoby prizvané orgánmi uvedenými v tomto bode v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES. 
 
 

Článok VIII. 
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 
8.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli Zmluvné strany nasledovné  zmluvné pokuty 

a úroky z omeškania: 
8.1.1. za omeškanie predávajúceho s dodaním Hlavného plnenia alebo opcie v lehote bodu 4.3 

tejto zmluvy, vrátane príslušných dokladov bodu 4.1 tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený 
uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z hodnoty Plnenia s ktorého 
dodaním je v omeškaní a to za každý aj začatý deň omeškania. 

8.1.2. za omeškanie predávajúceho s odstránením vady predmetu zmluvy v lehote bodu 6.2 tejto 
zmluvy je kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny vadného 
Plnenia za každý aj začatý deň omeškania. 

8.1.3. za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený uplatniť si 
zákonný úrok z omeškania z nezaplatenej ceny za každý aj začatý deň omeškania. 
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8.2. Zaplatením zmluvnej pokuty predávajúcim nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody, 

ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú je uplatňovaná zmluvná 
pokuta. 
 

8.3. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). Zmluvnú pokutu poskytne /zaplatí/ povinná zmluvná strana 
dotknutej zmluvnej strane v predávajúci kupujúcemu v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa 
doručenia výzvy /faktúry/ do sídla povinnej zmluvnej strany. 

 
 

Článok IX. 
Skončenie zmluvy 

 
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu alebo opciu je možné skončiť: 

9.1.1. uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, 
9.1.2. písomnou dohodou Zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode 

o skončení zmluvy (alebo opcie) sa súčasne upravia nároky Zmluvných strán vzniknuté na 
základe alebo v súvislosti s touto zmluvou, 

9.1.3. písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy, 
9.1.4. písomným odstúpením od opcie v prípade podstatného porušenia opcie. 

 
9.2. Odstúpenie od zmluvy alebo opcie sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej Zmluvnej strany 

adresovaným druhej Zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia a je účinné okamihom 
jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho 
odoslaní. Doručuje sa zásadne na adresu Zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. 
 

9.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 
9.3.1. omeškanie predávajúceho s dodaním hlavného plnenia oproti dohodnutému termínu plnenia 

o viac ako 30 dní,  
9.3.2. ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, 
9.3.3. predávajúci dodá kupujúcemu hlavné plnenie takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto 

zmluvou, 
9.3.4. Kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní po lehote jej splatnosti, 
9.3.5. predávajúci poruší jeho povinnosti podľa bodu 4.11 až 4.19 tejto zmluvy, 
9.3.6. voči predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, 
9.3.7. predávajúci vstúpil do likvidácie. 

 
9.4. Ustanovenia bodov 9.3.1 až 9.3.7 sa primerane aplikujú aj na podstatné porušenie opcie. 
 
9.5. Odstúpiť od zmluvy je ďalej možné aj z nasledovných dôvodov uvedených v § 19 zákone o verejnom 

obstarávaní: 
9.5.1. ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,  
9.5.2. ak táto nemala byť uzavretá s predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinnosti 

vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor 
Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,  

9.5.3. odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej 
dohody alebo koncesnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.  

9.5.4. ak predávajúci nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora a mal byť alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.  

 
9.6. Odstúpenie od zmluvy alebo opcie má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 
 

9.7. Ak omeškanie predávajúceho s dodaním čo i len časti Hlavného plnenia trvá dlhšie ako 30 dní, 
kupujúci je oprávnený okrem odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu aj časť Hlavného plnenia, 
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s dodaním ktorej nebol predávajúci v omeškaní alebo bol v omeškaní kratšie ako 30 dní. V takomto 
prípade sa kupujúci môže rozhodnúť, že si časť Hlavného plnenia, ktorá už bola dodaná, ponechá 
a túto časť Hlavného plnenia predávajúcemu uhradí. V súvislosti s vrátenou časťou Hlavného plnenia 
nie je kupujúci povinný hradiť predávajúcemu žiadne náklady.  

 
9.8. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných 

strán, a ktoré nemôžu Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako 
napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od 
zodpovednosti za nesplnenie dodania predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac 
však dva mesiace. Po uplynutí tejto doby sa Zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde 
k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od 
zmluvy.  
  
 

Článok X. 
Spoločné a záverečné ustanovenia  

 
10.1. Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti so zmluvou druhej Zmluvnej 

strane (každá z nich ďalej ako „Oznámenie“) musia byť: 
10.1.1. v písomnej podobe, 
10.1.2. doručené (i) osobne, (ii) poštou prvou triedou s uhradeným poštovným, (iii) kuriérom 

prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo (iv) elektronickou poštou na adresy, ktoré budú 
oznámené v súlade s týmto článkom zmluvy. 

 
10.2. Oznámenie poskytované kupujúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo 

na inú adresu, ktorú kupujúci priebežne písomne oznámi predávajúcemu v súlade s týmto článkom 
zmluvy: 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava  

 k rukám: Mgr. Peter Kohút, riaditeľ odboru dopravy SE MVSR   
    email:   

   
Oznámenie poskytované predávajúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe 
alebo na inú adresu, ktorú predávajúci priebežne písomne oznámi kupujúcemu v súlade s týmto 
článkom zmluvy: 

 Predávajúci: KIA Bratislava s.r.o., IČO: 35873647, sídlo: Tuhovská 7, Bratislava 83107 
 k rukám:  Peter Čechovič   
    email:  

 
10.3. Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté: 

10.3.1. v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne alebo 
kuriérom; alebo 

10.3.2. v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje 
ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovným; alebo 

10.3.3. v čase jeho doručenia, ale najneskôr nasledujúci deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje 
prostredníctvom elektronickej pošty. 

 
10.4. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo 

i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, 
písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná 
Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti 
musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V prípade zmeny bankového spojenia alebo čísla účtu 
zmluvné strany o tejto skutočnosti vyhotovia písomný a očíslovaný dodatok k tejto zmluve. 

 
10.5. Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa 
po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, a to aj 
v prípade ak sa zmena alebo doplnenie zmluvy týka zmeny alebo doplnenia subdodávateľa. 
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10.6. V ostatných právach a povinnostiach touto zmluvou neupravených platia príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 
území Slovenskej republiky. 

  
10.7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť najprv 

dohodou alebo zmierom. Ak nepríde k dohode, bude vec riešiť vecne a miestne príslušný súd 
Slovenskej republiky. 

 
10.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, 
čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
10.9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí kupujúci. 

 
10.10. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, dva (2) rovnopisy zostanú 

predávajúcemu a tri (3)  rovnopisy zostanú kupujúcemu. 
 

10.11. Zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť: 
Príloha č. 1:  Predmet Zmluvy  
Príloha č. 2:  Štruktúrovaný rozpočet 
Príloha č. 3:  Zoznam subdodávateľov 

 
Za kupujúceho:      Za predávajúceho: 

 
 V Bratislave dňa .....................  V Bratislave dňa: ..................... 
  
 
 
 
 
 
 ....................................................... ....................................................... 
 Mgr. Tomáš Oparty Peter Čechovič 
 štátny tajomník konateľ 
 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky KIA Bratislava s.r.o. 
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Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy – Predmet zmluvy 
 

Elektromobil typu SUV 

p.č. požiadavka na predmet 
zákazky/parameter požadovaná hodnota parametra 

skutočná hodnota 
parametra ponúkaného 

riešenia 

1 
Obstarávaný počet  automobilov 

25 ks automobilov 
(z toho v rámci POO 10 ks, 15 ks pre 
potreby MV SR zo štátneho rozpočtu) KIA EV6 AIR  

2 

všeobecné požiadavky 

všetky automobily musia byť rovnaký 
model kategórie M1 M1 

3 

všetky automobily musia byť nové, 
nepoužívané s údajom na počítadle km 
nie vyšším ako 40 km.  ANO 

4 

Automobily nesmú byť vyrobené viac 
ako 6 mesiacov pred momentom 
dodania ANO 

5 

Záruka na vozidlo min. 5 rokov / min. 
150 000 km (uplatniteľná v ktoromkoľvek 
autorizovanom servisnom stredisku) 7.rokov / 150 000 km 

6 

Záruka na prehrdzavenie karosérie sa 
požaduje min. 6 rokov a na lak min. 3 
roky  (uplatniteľná v ktoromkoľvek 
autorizovanom servisnom stredisku) 

12 rokov prehrdzavenie / 5 
rokov lak 

7 

Záruka lítium-iónovej batérie min. 7 
rokov / min. 150 000 km a to na stratu 
kapacity pod úroveň 70% pôvodnej 
kapacity batérie 7. rokov / 150 000 km 

8 

Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia 
tovaru kupujúcim (od dátumu predaja 
uvedeného na preberacom – 
odovzdávacom protokole). ANO 

Karoséria 

9 
Typ (podľa Nariadenia EP a Rady EÚ 
2018/858) 

AF - viacúčelové (v tomto prípade SUV 
alebo CUV - crossover) CUV - CROSSOVER 

10 počet dverí 5 (presne) 5 
11 Počet sedadiel (miest na sedenie) 5 (presne) 5 

12 Farba automobilu  možnosť výberu z min. 5 farieb 

10 ks v rámci hlavného 
plnenia podľa bodu 3.1 

zmluvy budú všetky autá 
vo farbe Steel Gray 
(metalický lak). Pri 

ostatných 15 ks v rámci 
opcie podľa bodu 3.2 

zmluvy budú farby 
definované v jednotlivých 

objednávkach 
13 Rázvor vozidla (mm) min. 2760 mm                    2900 

14 
parameter a - pohodlie vpredu (merané od 
pedálov)     

Min. 100 cm (pri kontrolnom meraní je 
prípustná odchýlka +- 1 cm) pri prednom 
sedadle posunutom na doraz vzad 

107,8 cm (nameraná 
hodnota 110 cm) 

15 parameter b - pohodlie vzadu 

Min. 65 cm (pri kontrolnom meraní je 
prípustná odchýlka +- 1 cm) pri prednom 
sedadle posunutom na vzdialenosť 100 
cm  

99 cm (nameraná hodnota 
80 cm) 
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16 parameter c - priestor pre hlavu vpredu 

Min. 95 cm (pri kontrolnom meraní je 
prípustná odchýlka +- 1 cm)  merané od 
spojnice sedáku s operadlom kolmo k 
sedáku (sedadlo v najnižšej možnej 
polohe) 

99 cm (nameraná hodnota 
102 cm) 

17 parameter d - priestor pre hlavu vzadu  

Min. 95 cm (pri kontrolnom meraní je 
prípustná odchýlka +- 1 cm) merané od 
spojnice sedáku s operadlom v 
predĺženej línii operadla do stropu 
(nastavenie sedadiel zodpovedajúce 
udávanému parametru objemu 
batožinového priestoru)  

96,5 cm (nameraná 
hodnota 95 cm) 

18 parameter e - šírka v lakťoch vpredu 
min. 140 cm (pri kontrolnom meraní je 
prípustná odchýlka +- 1 cm) 

146,8 cm (nameraná 
hodnota 150 cm) 

19 parameter f - šírka v lakťoch vzadu 
min. 140 cm (pri kontrolnom meraní je 
prípustná odchýlka +- 1 cm) 

141,3 cm (nameraná 
hodnota 148 cm) 

20 Svetlá výška vozidla (mm) min. 150 mm 160 mm 

21 
Objem batožinového priestoru (l) (bez 
sklopenia sedadiel) min. 520 l                           520 l 

Motor  
22 Druh elektromotor ANO 
23 Maximálny výkon (elektromotor) min. 195 kW 239 KW / 325 k 
24 Menovitá kapacita batérie (kWh) min. 77 kWh 77,4 kWh 

25 
Maximálny dojazd v kombinovanom 
režime WLTP (km) min. 460 km 506 km 

26 
Emisie CO2 - vážený priemer podľa normy 
WLTP (g/km) horná hranica údaja 0 g/km 0 

27 
Kombinovaná spotreba WLTP (kWh / 100 
km)  

horná hranica údaja max. 19,0 kWh / 
100 km 17,2 

28 Pohon 

4x4 (pohon všetkých štyroch kolies, 
akceptuje sa iba riešenie priamo od 
výrobcu automobilu - továrenske 
prevedenie) 4WD ANO 

29 Prevodovka automatická ANO 
Bezpečnosť 

30 ABS a rozdeľovač brzdového účinku požaduje sa ANO 

31 
Protipreklzový systém s obmedzením 
výkonu motora požaduje sa ANO 

32 Elektronický stabilizačný systém požaduje sa ANO 

33 
Kotúčové brzdy vpredu a vzadu min. 
bubnové požaduje sa ANO 

34 
Systém na monitorovanie tlaku v 
pneumatikách požaduje sa ANO 

35 Asistent rozjazdu do kopca požaduje sa ANO 
36 Asistent udržiavania v jazdnom pruhu požaduje sa ANO 

37 

Asistent varovania pred kolíziou s 
vozidlami, cyklistami, chodcami s funkciou 
núdzového brzdenia požaduje sa ANO 

39 
Počet airbagov 

min. 6 (predné s vypínateľným na strane 
spolujazdca, bočné a hlavové pre vodiča 
a spolujazdca) 7 

40 

Trojbodové bezpečnostné pásy na 
všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo 
vzadu v strede) požaduje sa ANO 
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41 
Bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca 
s predpínačom požaduje sa ANO 

42 

Signalizácia nezapnutia bezpečnostných 
pásov min. na sedadle vodiča a 
spolujazdca požaduje sa ANO 

43 Denné svietenie svetiel LED požaduje sa ANO 
44 Zadné LED svetlá požaduje sa ANO 

45 

Predné svetlomety do hmly  

požaduje sa (nepožaduje sa v prípade, 
ak uchádzač ponúkne automobil, 
ktorého predné svetlomety svojou 
konštrukciou, riadením distribúcie 
svetelného lúča a svojim umiestnením 
plnohodnotne plnia funkciu predných 
svetlometov do hmly) ANO 

46 Tretie brzdové svetlo požaduje sa ANO 
47 Hmlové svetlo vzadu požaduje sa ANO 

Komfort 
48 Posilňovač riadenia požaduje sa ANO 
49 Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant požaduje sa ANO 
50 Kožený multifunkčný volant požaduje sa ANO 
51 Bezkľúčové štartovanie tlačidlom požaduje sa ANO 

52 
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné min. 
sedadlo vodiča požaduje sa ANO 

53 Sedadlo vodiča s bedrovou opierkou požaduje sa ANO 

54 

stredová lakťová opierka alebo lakťové 
opierky pre predných pasažierov a 
stredová lakťová opierka pre zadných 
pasažierov požaduje sa ANO 

55 
Centrálne zamykanie s dialkovým 
ovládaním požaduje sa ANO 

56 Adaptívny tempomat požaduje sa ANO 
57 Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu požaduje sa ANO 
58 Osvetlenie batožinového priestoru požaduje sa ANO 
59 Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu požaduje sa ANO 
60 Automatická klimatizácia min. dvojzónová požaduje sa ANO 

61 
Odkladací priestor vpredu pred 
spolujazdcom požaduje sa ANO 

62 
Vnútorné spätné zrkadlo so zabezpečením 
proti oslneniu (min. prepínateľné) požaduje sa ANO 

63 
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie 
spätné zrkadlá požaduje sa ANO 

64 Svetelný a dažďový senzor požaduje sa ANO 

65 
Detské poistky zámkov zadných bočných 
dverí požaduje sa ANO 

66 Signalizácia otvorenia dverí požaduje sa ANO 
67 Automatické uzamknutie dverí pri rozjazde požaduje sa ANO 

68 Parkovacie senzory vpredu a vzadu požaduje sa 
ANO + PARKOVACIA 

KAMERA S NAVADZANIM 
Interiér/sedadlá 

69 Poťah sedadiel  látkový čiernej alebo tmavošedej farby ANO 

70 
Opierka hlavy všetkých sedadiel (aj tretie 
sedadlo vzadu v strede) požaduje sa ANO 

71 Vyhrievanie min. predných sedadiel požaduje sa ANO 
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72 Farba interiéru čierna alebo tmavošedá  ANO 

73 
Delené sklopné zadné operadlá sedadiel 
(napr. 60:40, 3:2 a pod.) požaduje sa ANO 

Iná výbava 

74 

2x integrovaná zásuvka USB pre dobíjanie 
elektrických zariadení v priestore medzi 
vodičom a spolujazdcom (dostupné aj po 
montáži doplnkovej výbavy). Riešenie 
redukciou nie je prípustné. USB zásuvka 
vzadu.  

požaduje sa ANO 
76 12V zásuvka v batožinovom priestore požaduje sa ANO 

77 
Pevný kryt batožinového priestoru alebo 
roleta požaduje sa ANO 

78 Palubný počítač požaduje sa ANO 
79 Ukazovateľ vonkajšej teploty požaduje sa ANO 
80 Nabíjací kábel Mode 2 Typ E/F 10A/230V.  požaduje sa ANO 
81 Palubná nabíjačka min. 11kW požaduje sa ANO 

82 
Rádio + anténa a repro sústava pre 
ozvučenie vozidla + Bluetooth + USB požaduje sa 

ANO + NAVIGAČNÝ 
SYSTÉM s 12,3 * displej 

LCD 

83 

Povinná výstroj a výbava stanovená pre 
daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 
106/2018 Z.z., resp. vyhlášky č. 134/2018 
Z. z.) - homologizovaný prenosný 
výstražný trojuholník, rezervné koleso min. 
dojazdové alebo sada na opravu 
pneumatík: kompresor a tesniaci 
prípravok, lekárnička) požaduje sa ANO 

84 Ťažné lano požaduje sa ANO 
85 Tónované sklá požaduje sa ANO 

86 

Ručný hasiaci prístroj práškový (2 kg) 
umiestnený do držiaku v priestore pre 
vodiča alebo spolujazdca tak aby ním 
nebolo možné manipulovať osobami 
sediacimi na zadných sedadlách alebo 
umiestnený v batožinovom priestore na 
ľahko dostupnom mieste. požaduje sa ANO 

87 

Sada originálnych gumených rohoží na 
podlahu (požadujeme dodanie aj sady 
koberčekov) + gumenná vaňa do kufra požaduje sa ANO 

88 
Podložky na upevnenie tabuliek s 
evidenčným číslom požaduje sa ANO 

89 

sada 4 ks diskov kolies z ľahkých zliatin 
min. 19" so sadou 4 ks letných pneumatík 
kompatibilných s automobilom (celoročné 
pneu nie sú prípustné). Ak bude automobil 
dodaný v období od 15.10. do 15.3, bude 
obuté na zimných pneumatikách 
kompatibilných s automobilom. požaduje sa ANO 
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Grafické znázornenie parametrov a až f 
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Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy – Štruktúrovaný rozpočet 
 

Štrukturovaný rozpočet (obstarávacia cena vozidiel) 

p.č. Názov položky poznámka Počet jednotková cena v eur 
bez DPH 

jednotková cena v 
eur s DPH 

celková cena v eur 
s DPH 

1 Elektromobil typu SUV Ide o cenu automobilov v rámci hlavného plnenia podľa bodu 3.1 zmluvy 10 38 545,00 € 46 254,00 € 462 540,00 € 

2 Elektromobil typu SUV Ide o cenu automobilov v rámci opcie podľa bodu 3.2 zmluvy 15 39 425,00 € 47 310,00 € 709 650,00 € 

Celková cena za predmet zákazky v eur s DPH 1 172 190,00 € 
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Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy – Zoznam subdodávateľov 
 
 
Predávajúci nemá subdodávateľov. 
 


