
Kúpna zmluva

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „Zmluva“)

Číslo Zmluvy Predávajúceho: C3e/42/05/20

Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:

Právna forma:
Registrácia:

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná adresa a 
organizačná zložka podniku, 
ktorej sa právny úkon týka:

Konajúci prostredníctvom:

(ďalej len ako „Predávajúci“)

I. Zmluvné strany

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Radničné námestie 8,
969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika 
štátny podnik

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská 
Bystrica, oddiel: Pš, vložka číslo: 713/S 
36 022 047

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
Ing. Roman Ivančo, PhD., riaditeľ Odštepného závodu Košice 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 
oddiel: Po, vložka číslo: 266/V

Kupujúci:
Meno a priezvisko: Helena Maturová
Adresa: Závadka 142, 066 01 Humenné

(ďalej len ako „Kupujúci“ a spolu s „Predávajúcim“ ako „Zmluvné strany“)

II, Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je odpredaj nánosov - prebytočného riečneho materiálu v rámci výkonu 
správy vodných tokov v zmysle ustanovení § 47 -§ 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vodný zákon“).
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2.2 Predávajúci v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami Vodného zákona umožní odber 
riečneho materiálu a odpredaj riečneho materiálu Kupujúcemu za dohodnutú kúpnu cenu podľa 
tejto Zmluvy, a to zo skládky v k.ú. Lackovce v množstve 15 m3, zvodného toku Laborec, 
(ďalej len „Riečny materiál“).

2.3 Kupujúci je povinný riadne a včas zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
2.4 Kupujúci je oprávnený odobrať Riečny materiál z miesta podľa bodu 2.2 tejto Zmluvy až po 

uhradení dohodnutej kúpnej ceny.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

III. Kúpna cena

Kúpna cena Riečneho materiálu je s ohľadom na miestne pomery a kvalitu Riečneho materiálu 
stanovená vo výške 3,50 EUR/m3 bez DPH na základe dohody Zmluvných strán v súlade s 
ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Kúpna cena za Im3 Riečneho materiálu bez DPH:
Celková kúpna cena za odber 15 m3 Riečneho materiálu bez DPH: 
Sadzba 20 % DPH
Celková kúpna cena Riečneho materiálu vrátane DPH:
(slovom: šesťdesiattri eur)
(ďalej len „Kúpna cena“ v príslušnom gramatickom tvare)

3,50 EUR
52.50 EUR
10.50 EUR 
63,00 EUR

Kúpnu cenu sa Kupujúci zaväzuje uhradiť Predávajúcemu na základe faktúry, ktorú vystaví 
Predávajúci do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 
Lehota splatnosti faktúry je pätnásť (15) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Za deň 
úhrady sa považuje deň, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet Predávajúceho uvedený 
v záhlaví tejto Zmluvy vo formáte IBAN.
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu: odvolanie sa na túto Zmluvu 
s uvedením čísla Zmluvy Predávajúceho, obchodné meno Predávajúceho, IČO, DIČ, IČ DPH, 
sídlo, číslo faktúry, deň jej vystavenia a splatnosti, označenie banky a číslo účtu / IBAN, 
fakturovanú sumu, pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
Ak faktúra bude obsahovať nesprávne cenové a iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať 
všetky údaje a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude obsahovať 
uvedené údaje a doklady alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a doklady, je 
Kupujúci oprávnený ju vrátiť na doplnenie Predávajúcemu, čím sa preruší splatnosť faktúry a 
nová splatnosť začína plynúť od doručenia novej faktúry.

v
IV. Cas plnenia

Kupujúci je oprávnený odobrať Riečny materiál najneskôr do 31.07.2020.

V. Ostatné dojednania

Kupujúci bude odber realizovať len za účasti dozoru zo strany Predávajúceho.
Kupujúci použije na odber vlastný dopravný prostriedok. Výsledné množstvo odpredaného 
Riečneho materiálu bude odsúhlasené obidvoma Zmluvnými stranami.
Odber Riečneho materiálu bude Kupujúci realizovať tak, aby dopravné prostriedky 
nevstupovali do vodného toku a ani neprechádzali cez vodný tok. V priebehu nakladania 
Riečneho materiálu Kupujúci zabezpečí, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových vôd 
a prípadným únikom ropných látok z mechanizmov a vozidiel do povrchových resp. 
podzemných vôd.
Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy o bezpečnosti pri práci a platných STN.
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5.5. Ak pri nakladaní Riečneho materiálu dôjde k poškodeniu zariadenia alebo majetku 
Predávajúceho, pripadne iných právnických alebo fyzických osôb, všetky škody znáša 
Kupujúci.

5.6. Predávajúci nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nesprávnym naložením Riečneho 
materiálu na nákladné vozidlá.

5.7. Za Predávajúceho, bude dozor vykonávať - technický pracovník.

VI. Zánik Zmluvy

6.1 Túto Zmluvu možno zrušiť aj písomnou dohodou Zmluvných strán, v ktorej Zmluvné strany 
vysporiadajú alebo dohodnú spôsob vysporiadania vzájomných záväzkov vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy.

6.2 Kupujúci sa zaväzuje riadne si plniť povinnosti podľa tejto Zmluvy. Porušenie akejkoľvek 
povinnosti Kupujúceho podľa tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy a 
zakladá právo Predávajúceho od tejto Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, 
keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené Kupujúcemu.

6.3 Odstúpením od tejto Zmluvy nezaniká právo Predávajúceho na náhradu vzniknutých škôd a 
nezanikajú ani iné ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán 
majú trvať aj po jej zániku.

VIL Záverečné ustanovenia

7.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka 
a ustanovenia § 5a zákona 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 
v Centrálnom registri zmlúv. Ak majú povinnosť zverejniť Zmluvu obe Zmluvné strany, 
rozhodujúce je prvé zverejnenie Zmluvy.

7.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona 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 a so zverejnením Zmluvy vyjadrujú 
súhlas.

7.3 Zmluvné vzťahy neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka o tomto zmluvnom type a ostatnými právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky.

7.4 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z toho tri (3) vyhotovenia sú určené pre 
Predávajúceho a dve (2) vyhotovenia sú určené pre Kupujúceho.

7.5 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, 
číslovanými dodatkami k tejto Zmluve vyhotovenými v písomnej forme a podpísanými obomi 
Zmluvnými stranami pri dodržaní ustanovení príslušných predpisov.

7.6 Písomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví 
tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného 
odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa 
alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto 
bude uložená na pošte alebo u iného domčovateľa, zásielka sa považuje za doručenú na tretí 
deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

7.7 Ak niektoré z ustanovení Zmluvy je alebo sa stane úplne alebo sčasti neplatné a/alebo neúčinné 
a/alebo neuplatniteľné, takáto neplatnosť, neúčinnosť a/alebo nevykonateľnosť nemá za 
následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo zostávajúcej časti 
dotknutého ustanovenia). V takomto prípade sa obe Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného 
odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný 
uzavretím Zmluvy a dotknutým ustanovením v čase uzatvorenia Zmluvy.

7.8 Kupujúci ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva 
osobné údaje, vrátane súvisiacich dokumentov v rámci zmluvného vzťahu, ktoré sú nevyhnutné
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na plnenie Zmluvy a spracúvanie ktorých Predávajúci uskutočňuje na základe osobitných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/979 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú tretím 
osobám za účelom plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej 
moci (Ministerstvo životného prostredia SR, okresný úrad, prípadne iné orgány podľa 
osobitných zákonov). Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúmom pláne 
Predávajúceho ako prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba - 
Kupujúci môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie 
osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenos, právo podať sťažnosť 
úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany 
osobných údajov Predávajúceho ako prevádzkovateľa sú uvedené na webovom sídle 
Predávajúceho: www.svp.sk.

7.9 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy 
zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie 
verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky 
nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.

7.10 Kupujúci vyhlasuje, že pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy neponúka ani nebude 
priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné 
prostriedky alebo akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, 
dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej 
strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, 
správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej 
organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím 
odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti 
akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.

7.11 Kupujúci sa zaväzuje okamžite oznámiť Predávajúcemu primeranou formou akékoľvek 
podozrenie na porušenie povinností podľa tohto článku Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, 
v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Kupujúceho podľa bodu 7.10 ukázalo ako nepravdivé 
a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.

7.12 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Vykonávateľa alebo porušenie povinností 
v súvislosti s ustanoveniami tejto Zmluvy upravujúcimi protikorupčné správanie sa považuje za 
podstatné porušenie tejto Zmluvy.

7.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a 
ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená 
v tejto Zmluve je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle oboch Zmluvných strán sú 
dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu Zmluvných strán s celým obsahom tejto Zmluvy ju 
obidve Zmluvné strany podpisujú.

Za Predávajúceho: 

Košice, dňa

Za Kupujúceho: 

Humenné, dňa

Ing. Roman Ivančo, PhD. Helena Maturová
riaditeľ Odštepného závodu
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