
 

Kúpna zmluva č. 459/2020 

 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník) 

(ďalej len „Zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Kupujúci   Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Sídlo    Štefánikova 15, 811 05  Bratislava, Slovenská republika 

IČO    50 349 287  

DIČ    21 202 87004 

IČ DPH    nie je platiteľom DPH 

Zastúpený   Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu 

Bankové spojenie  Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN  SK52 8180 0000 0070 0055 7142 

 

(ďalej len ako „Kupujúci“) 

 

a 

Predávajúci   AUTOPOLIS, a. s. 

Sídlo    Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava, Slovenská republika 

IČO    35 728 311 

DIČ    20 202 41938 

IČ DPH    SK2020241938 

Štatutárny zástupca  Ing. Ivan Medvecký, predseda predstavenstva 

Registrovaný   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  

vložka č. 6831/B, odd.: Sa 

Bankové spojenie  ČSOB, a. s. 

Číslo účtu v tvare IBAN  SK34 7500 0000 0040 0112 3625 

 

(ďalej len ako „Predávajúci“) 

 

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“) 

 

Preambula 

 

Táto Zmluva je výsledkom zadávania verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom 

„Nákup osobného motorového vozidla na služobné účely“ podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o verejnom obstarávaní“) a uzatvára sa s Predávajúcim ako s úspešným uchádzačom vo 

verejnom obstarávaní. 

 

Článok I 

Predmet Zmluvy 

 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom osobného motorového vozidla : 

 VIN: TMAH3813ALJ061150,   

 Model: HYUNDAI i30 Kombi (PDe), 

 Verzia: kombi Family 1. 4 T-GDI 103 kW / 140 k M6, 

 Farba / Čalúnenie: Polar White (Čierna látka), 



 

 6-stupňová manuálna prevodovka, ktorého technická špecifikácia tvorí Prílohu č. 1 k tejto 
Zmluve (ďalej len „Predmet kúpy“ alebo aj ako „OMV“). 
 

2. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu Predmet kúpy a previesť 

na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy. Kupujúci na základe tejto Zmluvy kupuje od 

Predávajúceho Predmet kúpy do svojho výlučného vlastníctva  a zaväzuje sa poskytnúť 

Predávajúcemu potrebnú súčinnosť a zaplatiť Predávajúcemu za Predmet kúpy dohodnutú kúpnu 

cenu špecifikovanú v článku II. Zmluvy. 

 
3. Súčasťou Predmetu kúpy je platné osvedčenie o evidencii motorového vozidla v slovenskom jazyku 

– slovenský technický preukaz, COC dokument, vrátane kompletnej dokumentácie potrebnej na 
prihlásenie a prevádzku motorového vozidla v zmysle platných právnych predpisov, návod na 
obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, servisná knižka, dva kľúče od OMV a dodávaná výbava 
a príslušenstvo podľa technickej špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k Zmluve.  
 

4. Na základe Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje Kupujúcemu poskytovať aj záručný autorizovaný servis 
Predmetu kúpy. 

 
Článok II. 

Kúpna cena a spôsob jej zaplatenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za prevod vlastníckeho práva k Predmetu kúpy je 
17 160,00 EUR s DPH (slovom: sedemnásťtisícstošesťdesiat eur a nula centov). Uvedená kúpna 
cena za Predmet kúpy  špecifikovaný v Prílohe č.1 k Zmluve a v tejto Zmluve je úplná a konečná.  
 

2. Kúpna cena je určená vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb 
spojených s dodávkou Predmetu kúpy, vrátane dopravy do miesta plnenia, ktorým je sídlo 
Kupujúceho (vrátane nákladov na dopravu, poistenie a ostatných nákladov spojených s dodávkou 
Predmetu kúpy).  

 
3. Kupujúci uhradí kúpnu cenu za Predmet kúpy na základe faktúry Predávajúceho, ktorú je 

Predávajúci oprávnený vystaviť po riadnom prevzatí Predmetu kúpy zo strany Kupujúceho, 
bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho uvedený v tejto 
faktúre. 

 
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom rozsahu Predávajúci. 

 
5. Ak faktúra nebude obsahovať ustanovené náležitosti alebo v nej nebudú správne uvedené 

údaje,  Kupujúci je oprávnený túto faktúru v lehote jej splatnosti vrátiť Predávajúcemu na opravu. V 
takomto prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry 
Kupujúcemu. 

 

6. Faktúra sa považuje za uhradenú v celom rozsahu dňom odpísania celej fakturovanej čiastky z účtu 

Kupujúceho. 

 

7. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za Predmet kúpy v lehote 30 dní od riadneho doručenia 
faktúry. 

 

Článok III. 
Dodanie Predmetu kúpy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Predmet kúpy bude Predávajúcim dodaný v lehote do 5 kalendárnych  

dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, a to bez akýchkoľvek vád a v požadovanej kvalite v zmysle 
Prílohy č. 1 k Zmluve.  
 



 

2. Odovzdanie a prevzatie Predmetu kúpy bude vykonané poverenými zástupcami Kupujúceho 
a Predávajúceho v mieste plnenia, ktorým je adresa sídla Kupujúceho uvedená v záhlaví Zmluvy. 

 
3. Predávajúci je povinný vyrozumieť zástupcu Kupujúceho e – mailom na adresu: 

marek.kmet@vicepremier.gov.sk o pripravenosti Predmetu kúpy na odovzdanie, najneskôr 3 dni 
vopred. 

 
4. Pri dodaní Predmetu kúpy bude Predmet kúpy odskúšaný a skontrolovaný zo strany Kupujúceho. 

V prípade, ak Kupujúci pri preberaní OMV zistí akúkoľvek vadu je oprávnený odmietnuť jeho 
prevzatie, pričom Predávajúci nemá nárok na úhradu žiadnych nákladov, ktoré mu v súvislosti s tým, 
resp. s dopravou Predmetu kúpy vzniknú.  
 

5. Pri prevzatí Predmetu kúpy podpíšu poverení zástupcovia Zmluvných strán preberací protokol, 
podpísaním ktorého sa považuje Predmet kúpy za prevzatý. Podpísaný preberací protokol bude 
podkladom pre vystavenie faktúry zo strany Predávajúceho a bude tvoriť jej prílohu. V prípade, ak 
bude mať Predmet kúpy vady a Kupujúci v dôsledku existencie týchto vád odmietne prevziať 
Predmet kúpy, uvedie túto skutočnosť spolu s opisom týchto vád v preberacom protokole.  

 

Článok IV. 
Nadobudnutie vlastníctva a ďalšie dojednania 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a nie sú im známe žiadne 
okolnosti, ktoré by túto voľnosť obmedzovali. 
 

2. Vlastnícke právo k Predmetu kúpy prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Predmetu kúpy. 
 

3. Nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia 
Predmetu kúpy alebo momentom, kedy malo dôjsť k prevzatiu Predmetu kúpy Kupujúcim, avšak 
k tomuto prevzatiu nedošlo z dôvodov na strane Kupujúceho. 
 

4. Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený s Predmetom kúpy nakladať v plnom rozsahu, že neexistujú 
žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných orgánov verejnej správy, ani žiadne zmluvy alebo dohody, 
v dôsledku ktorých by bolo alebo by mohlo byť jeho vlastnícke právo k Predmetu kúpy akýmkoľvek 
spôsobom obmedzené, alebo by obmedzovali alebo mohli obmedzovať právo Predávajúceho 
nakladať s Predmetom kúpy podľa Zmluvy, alebo v dôsledku ktorých by bol, alebo by mohol byť 
prevod vlastníckeho práva k Predmetu kúpy na Kupujúceho akýmkoľvek spôsobom ohrozený. 
Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by si tretia osoba (osoby) uplatňovala akékoľvek 
právo z akéhokoľvek titulu k Predmetu kúpy. 

 
5. Predávajúci ďalej vyhlasuje, že Predmet kúpy nemá žiadne vady, faktické, ani právne. Predávajúci 

vyhlasuje, že Predmet kúpy je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, 
resp. v Európskej únii a vyhovuje platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným 
právnym predpisom, pričom uvedené je Predávajúci schopný na požiadanie Kupujúceho kedykoľvek 
preukázať predložením príslušných dokladov. 

 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť 

Zmluvy, alebo by mohli ohroziť platnosť Zmluvy alebo riadne plnenie ich povinností a záväzkov voči 
druhej Zmluvnej strane podľa Zmluvy. 

 
7. V prípade, ak sa preukáže nepravdivosť niektorého z vyhlásení daného niektorou Zmluvnou stranou 

podľa Zmluvy, alebo ak niektorá Zmluvná strana poruší niektorú z povinností uvedených v Zmluve, 
zaväzuje sa nahradiť druhej Zmluvnej strane v celom rozsahu škodu, ktorá dotknutej strane vznikla. 
Právo odstúpiť od Zmluvy tým nie je dotknuté. 

 
Článok V. 

Záruka a zodpovednosť za škodu, vykonávanie servisu 
 

1. Na dodávaný Predmet kúpy vrátane príslušenstva a výbavy je dohodnutá záručná doba 5 rokov, bez  
obmedzenia najazdených kilometrov, a to odo dňa odovzdania Predmetu kúpy Kupujúcemu. Na 

mailto:marek.kmet@vicepremier.gov.sk


 

prehrdzavenie karosérie poskytuje Predávajúci záruku 12 rokov, na lak 5 rokov a na elektrické 
komponenty 5 rokov.  
 

2. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia Predmetu kúpy Kupujúcim, t. j. od dátumu uvedeného na 
preberacom protokole, ktorý Zmluvné strany pri odovzdávaní Predmetu kúpy vyhotovia.  

 
3. Počas dohodnutej záručnej doby v zmysle bodu 1 tohto článku Zmluvy bude Predávajúci poskytovať 

záručný servis k Predmetu kúpy vrátane jeho príslušenstva a výbavy. Podmienkou pre zachovanie 
záruky na Predmete kúpy vrátane jeho príslušenstva a výbavy je riadne a včasné vykonanie 
prevádzkovej údržby vozidla (ďalej len „Servisné prehliadky“) stanovenej výrobcom. Servisné 
prehliadky na Predmet kúpy sú stanovené v intervale 1 rok odo dňa odovzdania Predmetu kúpy 
Kupujúcemu alebo pri najazdení 15 000 km (slovom: pätnásťtisíc) počítaných odo dňa odovzdania 
Predmetu kúpy Kupujúcemu podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Servisné prehliadky hradí 
v plnom rozsahu Kupujúci. 
 

4. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví vada, Predávajúci je povinný do 24 hodín od nahlásenia tejto 
vady Kupujúcim zabezpečiť prijatie Predmetu kúpy na účely jej odstránenia. Predávajúci je povinný 
oznámiť Kupujúcemu v lehote do 24 hodín od prijatia Predmetu kúpy Predávajúcim rozsah vady, 
spôsob a lehotu jej odstránenia. Predávajúci, ktorého sídlo alebo sídlo prevádzkarne je umiestnené 
vo vzdialenosti väčšej ako 30 km od sídla Kupujúceho, je za účelom odstránenia vady povinný 
v lehote podľa predchádzajúcej vety na vlastné náklady prevziať Predmet kúpy v sídle Kupujúceho 
a po odstránení vady je povinný na vlastné náklady Predmet kúpy odovzdať Kupujúcemu v mieste 
sídla Kupujúceho alebo je Predávajúci povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie vady iným 
spôsobom za dodržania všetkých postupov predpísaných výrobcom Predmetu kúpy.  

 
5. V prípade reklamácií Predmetu kúpy budú Zmluvné strany v ďalších prípadoch postupovať podľa 

ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

6. Ak jedna zo Zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej Zmluvnej strane v dôsledku porušenia 
povinnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy, zodpovednosť za škodu sa bude spravovať podľa 
všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu upravených v § 373 a nasl. Obchodného 
zákonníka. 

 
Článok VI. 

Zmluvné pokuty 
 

1. V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Predmetu kúpy v dohodnutej lehote alebo 
v dohodnutej kvalite, vzniká Kupujúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % 
z kúpnej ceny Predmetu kúpy, a to za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty 
nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody v celom rozsahu. 
 

2. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry, vzniká Predávajúcemu právo na zaplatenie 
úroku z omeškania z neuhradenej sumy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka 
a nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného 
zákonníka v znení nariadenia vlády SR č. 303/2014. 
 

Článok VII. 
Zánik Zmluvy 

 
1. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán, písomnou výpoveďou Kupujúceho 

aj bez uvedenia dôvodu alebo písomným odstúpením od Zmluvy v prípadoch ustanovených 
zákonom alebo Zmluvou. 

 

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch jej podstatného porušenia: 

a) ak Predávajúci nedodá Kupujúcemu Predmet kúpy riadne alebo včas, 

b) ak Predávajúci dodá Predmet kúpy v rozpore so špecifikáciou podľa Prílohy č. 1 k Zmluve, 

c) ak Predávajúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z čl. V bod 3 a 4 Zmluvy. 

 



 

3. Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v § 19 zákon 

o verejnom obstarávaní. Týmto nie je dotknuté právo Kupujúceho odstúpiť od tejto Zmluvy aj z iných 

dôvodov vyplývajúcich z Obchodného zákonníka. 

 
4. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy môže oprávnená Zmluvná strana 

okamžite od Zmluvy odstúpiť a požadovať od druhej Zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou 

vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a musí byť 

doručené druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť doručením odstúpenia 

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 

 

5. Kupujúci je oprávnený vypovedať Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu, a to formou písomnej výpovede 

v dvojmesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane. 

 

6. Zmluvu zaniká aj riadnym a včasným splnením záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy. 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria tieto prílohy: 
Príloha č. 1: Technická špecifikácia 
 

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 

3. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len so súhlasom oboch Zmluvných strán, a to iba formou 
písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami. Dodatok sa po 
podpísaní stane neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto Zmluvou, ako aj záväzkové vzťahy 

touto Zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
5. Neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. 

Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, zaväzujú sa obe Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré 
najviac zodpovedá účelu a právnemu významu pôvodného ustanovenia Zmluvy. 
 

6. Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch v slovenskom jazyku, 4 (štyri) rovnopisy pre 
Kupujúceho a 2 (dva) rovnopisy pre Predávajúceho. 

 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, súhlasia  

s jej obsahom, vyhlasujú, že bola uzavretá na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle  
a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú. 

 

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

 

Predávajúci:     Kupujúci: 

 

 

 

_________________________________ _____________________________________  

Ing. Ivan Medvecký    Mgr. Patrik Krauspe 

predseda predstavenstva   vedúci úradu  



 

Príloha č. 1: Technická špecifikácia 

 

Funkcia 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Motor typ   zážihový 

Počet valcov ks   4 

Výkon motora kW 90 120  

Krútiaci moment Nm 160 350  
Emisná norma EURO6 merané podľa metodiky 
WLTP CO2 g/km  155  

Spotreba kombinovaná l/100 km  7  

Hmotnosť celková kg  1910  

Hmotnosť úžitková kg 470   

Vonkajšie rozmery auta: dĺžka mm 4550 4670  

Vonkajšie rozmery auta: šírka mm  2030  

Vonkajšie rozmery auta: výška mm  1550  

Rázvor mm 2620   

Objem palivovej nádrže l 50   

Objem batožinového priestoru l 500   

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

Karoséria: 5 miestna/kombi 
Prevodovka Manuálna 

Pohon Predný  
Brzdy kvapalinové 

Brzdy vpredu kotúčové 
Brzdy vzadu kotúčové 

Farba nemetalická 
Interiér textilný poťah tmavá farba 

Riadenie s posilňovačom áno 
Elektricky ovládané spätné zrkadlá áno 

Elektronické ovládanie predných/zadných okien áno 
Stabilizačný systém ESP, ABS áno 

Čelné a bočné airbagy áno 
Tempomat áno 

Automatická 2-zónová klimatizácia áno 
Rádio s konektivitou pre mobilné telefóny 
umožňujúce bezdrôtové telefonovanie áno 

Palubný počítač áno 
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant áno 

Stredová lakťová opierka vpredu áno 
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča 
a spolujazdca áno 

Parkovacie sensory vpredu, vzadu áno 
Max. 17" disky z ľahkých zliatín áno 

Gumené rohože - Hyundai i30 áno 
Textilné koberčeky - velúrové áno 

Rezervné koleso dojazdové áno 
Sada sezónneho prezutia – zimná sada -205/55 
R16 áno 

Lekárnička áno 
Vlečné lano áno 

 

 


