
Kúpna zmluva 

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

1. Kupujúci : 

 Obec Lakšárska Nová Ves 

 Zastúpená starostkou obce Ing. Oľgou Procházkovou 

 Sídlo: Obecný úrad č.90, 908 76 Lakšárska Nová Ves 

 IČO: 00309681 

 DIČ: 2021049470 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. SK75 5600 0000 0032 7635 6001 

a 

2. Predávajúci:  

Obchodné meno: HM, s.r.o. 

Zastúpený: Ing. Františkem Hnidákem, konateľom 

Sídlo: Na Pískách 3903/5, 695 01 Hodonín 

IČO: 64508676 

DIČ: CZ64508676 

IC DPH SK: SK4120085453  

Bankové spojenie: 206965131/0600 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodať  pre objednávateľa tovary  –     

„Komunálna technika pre obec Lakšárska Nová Ves“ 

 

2. Druh komunálnej techniky: 

- traktor s výkonom min.55 kW, 40 km/h 

- príslušenstvo: 

• vlečka, náves 

• mulčovač na mulčovanie rovín a svahov 

• čelný nakladač 

• predná radlica 

• rozmetadlo na sypký materiál 

 

3. Špecifikácia techniky 

 

3.1. Traktor s výkonom min. 55 kW, 40 km/h 

- počet prevodových stupňov min.12/12  

- hnaná predná náprava 

- hydraulické čerpadlo riadenia 25 l/ min. minimálne + pre prácu 45 l/min. minimálne 

- 2 dvojčinné okruhy hydrauliky, 7 pinová zásuvka pre pripojenie prívesu  

- trojbodový záves s mechanickou reguláciou a rýchloupínacími koncovkami, zdvíhacia 

kapacita min.2500 kg ±20% 

- vývodový hriadeľ elektrohydraulicky ovládaný 540/540E ot/min 

- integrované ťažné oko, zadný etážový záves pre príves s mechanickým kolíkom 

- max. hmotnosť 5t 



- elektrohydraulický reverzor 

- funkcia rozjazdu a brzdenia bez nutnosti použitia spojky 

- štandardná výbava kabíny s klimatizáciou, vzduchom odpruženou sedačkou vodiča, 

sedadlom pre spolujazdca a maják 

- vzduchové brzdy 1+2 okruhové  

- čelný trojbodový záves so zdvihovou silou min. 2500 kg s montážnou konzolou a profi 

vzperou 

 

3.2. Príslušenstvo traktora: 

 

1. vlečka (náves) 

- rozmerov min. 2m x 3,5 m  

- celková hmotnosť do 5000 kg 

- hydraulicky trojstranne sklápaný jednoosý náves 

- otvárateľné bočnice z 3 strán 

- výška bočníc min. 0,5 m 

- parkovacia brzda 

- uchytenie do zadného etážového závesu traktora (oje s okom) 

- osvetlenie pre jazdu na dopravných komunikáciách 

- vzduchové brzdy  

 

2. mulčovač na mulčovanie rovín a svahov  

- pre mulčovanie trávy a krovín do 5 cm priemeru minimálne 

- uchytenie ramena mulčovača na zadný trojbodový záves 

- mulčovač na hydraulicky ovládanom ramene umožňujúci výkyv +80
o 
/ - 60

o 
 minimálne a 

posun s vyosením vonkajšej hrany mulčovača min. 2.200 mm od stredu traktora 

- pracovná šírka 170 cm ± 10% 

- hmotnosť minimálne 590 kg  

- náhonová hriadeľ 

 

3. čelný nakladač 

- dosah min. 3,3 m 

- hydropneumatické odpruženie nakladača   

- tretia funkcia nakladača  

- paralelogramový zdvih a vyrovnávanie 

- jednotkové ovládanie joystikom 

- príprava pre uchytenie na traktor 

- zosilnená lopata v šírke traktora 

- rýchloupínanie zariadenia 

- max. nosnosť 1300 kg minimálne, v priebehu celého zdvihu 

 

4. radlica – predná radlica 

- pracovný záber 2,3 - 2,5 m 

- uchytenie na čelný trojbodový záves 

- podperné kola 

- natočenie pluhu hydraulické -30º-0-+30º 

- pripojenie na 1 hydraulický okruh 

- gumený (vymeniteľný) brit 

- obrysové osvetlenie 

- výstražné značenie pre prevádzku na verejných komunikáciách 



 

5. rozmetadlo na sypký materiál 

- s objemom násypníka 400 - 500 l  

- regulovateľná pracovná šírka do 500 cm 

- krycia plachta 

- kardan 

 

Súčasťou dodávky sú všetky spojovacie zariadenia traktora a príslušenstva k zabezpečeniu ich 

plnej funkčnosti a prevádzky na komunikáciách. 

 

III. 

Zmluvné podmienky 

 

1. Miesto plnenia zmluvy: obec Lakšárska Nová Ves 

 

2. Lehota plnenia zmluvy: 31.12.2020 

 

3. Rozsah zmluvného plnenia 

Predávajúci sa zaväzuje v termíne podľa bodu 2 dodať: 

- traktor s výkonom min.55 kW, 40 km/h - 1 ks 

- príslušenstvo: 

• vlečka, náves – 1 ks 

• mulčovač na mulčovanie rovín a svahov- 1 ks 

• čelný nakladač – 1 ks 

• predná radlica – 1 ks 

• rozmetadlo na sypký materiál – 1 ks 

Súčasťou dodávky sú všetky spojovacie zariadenia traktora a príslušenstva k zabezpečeniu ich 

plnej funkčnosti a prevádzky na komunikáciách. 

 

IV. 

Zmluvná cena 

 

 

1. Kúpna cena predmetu zmluvy je nasledovná: 

 

 Technika Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

1. Traktor s výkonom min.55 

kW, 40 km/h 

39.869,-EUR 8.372,49 EUR 48.241,49 EUR 

2. Vlečka (náves) 6.340,- EUR 1.331,40 EUR 7.671,40 EUR 

3. Mulčovač na mulčovanie 

rovín a svahov 

5.868,- EUR 1.232,28 EUR 7.100,28 EUR 

4. Čelný nakladač so 

spojovacím príslušenstvom 

10.392,- EUR 2.182,32 EUR 12.574,32 EUR 

5. Radlica predná 3.673,- EUR 771,33 EUR 4.444,33 EUR 



6. Rozmetadlo na sypký 

materiál 

2.270,- EUR 476,70 EUR 2.746,70 EUR 

7. Spolu  68.412,- EUR 14.366,52 EUR 82.778,52 EUR 

 

 

2. Dohodnutá kúpna cena zahrňuje dopravné náklady na dopravu predmetu kúpy do miesta 

plnenia zmluvy a základné zaškolenie.   

 

3.  Zálohová  platba ani platba vopred sa neumožňujú.  

 

4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu na základe faktúry vyhotovenej 

predávajúcim po podpísaní preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. 

 

5.  V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti objednávateľ  ju vráti 

zhotoviteľovi  na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej 

alebo doplnenej faktúry objednávateľovi  lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota 

splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla 

objednávateľa.  

 

6. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom 

uhradenia celkovej ceny. 

 

 

VII. 

Záručná doba a pozáručný servis 

 

1.  Záručná doba podľa tejto zmluvy je 12 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu 

odovzdávacieho protokolu.  

 

2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 

dní od ich písomného oznámenia objednávateľom. 

 

3. Po uplynutí dohodnutej záručnej doby, predávajúci sa zaväzuje poskytovať pozáručný 

servis. 

 

 

VIII. 

Sankcie 

 

1. Pri nedodržaní termínu dodávky tovarov (čl. III bod 2 zmluvy) je  objednávateľ 

oprávnený  vyúčtovať zhotoviteľovi  zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej ceny diela  

za každý deň omeškania.  

 

2. V prípade omeškania objednávateľa s  úhradou faktúry za vykonanie diela je 

zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi  úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej 

sumy za každý deň omeškania. 

 



IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie je 

možné postúpiť tretím osobám. 

 

2. Vzťahy  neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a súvisiacimi  právnymi predpismi. 

 

3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve 

a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

 

4.  Zmluva nadobúda  platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom  nasledujúcim po jej 

zverejnení na webovom sídle  objednávateľa.   

 

5.  Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

1 vyhotovenie . 

 

6.   Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy  

 vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 

 

 

 

 

V Lakšárskej Novej Vsi, dňa 29.10.2020 

 

 

 

 

____________________________                           _______________________________ 

                Kupujúci                                                                 Predávajúci 


