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1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Dodávateľ 

 

Obchodné meno:  MEVA-SK s.r.o. Rožňava     

Sídlo:    Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť Bak 

IČO:      31 681 051 

DIČ:      2020500724 

IČ DPH:     SK2020500724 

Zastúpený:   Ing. Tomáš Jarco 

Názov banky:   Slovenská sporiteľňa a.s. 

IBAN:    SK43 0900 0000 9965 0045   

    

 

 (ďalej iba ako „Zhotoviteľ“) 

 

1.2. Objednávateľ 

 

Obchodné meno:  OBEC HOLUMNICA 

Sídlo:    Holumnica č. 32, 059 94 Holumnica 

IČO:      00326186 

DIČ:    2020697129 

Zastúpený:    vo veciach zmluvných: Bc. Jana Tureková, starostka obce 

vo veciach technických: Bc. Jana Tureková, starostka obce 

 IBAN:    SK19 5600 0000 0016 3493 9014 

 

 (ďalej len ako „Objednávateľ“) 

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník túto kúpnu zmluvu  

(ďalej len "Zmluva"): 

 

2. PREDMET ZMLUVY 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je  

2.1.1. záväzok Dodávateľa dodať pre Objednávateľa riadne a včas tovary špecifikované vo verejnom 

obstarávaní: „Kompostéry a nádoby na kuchynský odpad pre obec Holumnica“ (ďalej len 

„Tovary“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe špecifikácie tovarov a predloženej 

cenovej ponuky a výsledkov verejného obstarávania, a  

2.1.2. záväzok Objednávateľa tovary prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom 

ďalej určeným v Zmluve.  

2.2. Pre účely tejto Zmluvy sa rozumie dodanie tovarov, a ich doprava na miesto určenia podľa 

špecifikácie tovarov, ktorá je prílohou tejto zmluvy.  

2.3. Dodávateľ je povinný dodať tovary len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Dodávateľ je 

oprávnený dodať tovary nad rámec rozsahu vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe 

predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami 

(ďalej len „tovary naviac“).   
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2.4. Dodávateľ sa zaväzuje dodať pre Objednávateľa tovary s odbornou starostlivosťou podľa 

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje 

nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád, a odovzdať tovary Objednávateľovi v zodpovedajúcej 

kvalite.  

 

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

3.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že Tovary dodá riadne a včas najneskôr do 31.05.2023. 

3.2. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a 

to aj bez udania dôvodu. 

 

4. CENA DIELA 

4.1. Celková cena za kompletné dodané tovary: 

 

Cena bez DPH  17 622,00 EUR 

DPH 20%  3 524,40 EUR 

Celková cena  21 146,40 EUR 

 

4.2. Faktúra bude vystavená na základe Dodávateľom predloženého dodacieho listu.  

4.3. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi.   

4.4. Po vystavení faktúry nie je Dodávateľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďaľšiu faktúru, 

ktorou by fakturoval cenu tovarov, okrem vopred dohodnutých tovarov naviac v zmysle bodu 2.3. 

tejto Zmluvy.  

4.5. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky 

z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi. 

4.6. Záručná doba na dodané tovary je dva (2) roky a začína plynúť odo dňa prevzatia tovarov bez vád 

objednávateľom. Ďalšie ustanovenia, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia Obchodným 

zákonníkom, resp. právnymi predpismi, ktorých by sa prípadná nezrovnalosť týkala. 

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa 

vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. 

5.2. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne. 

5.3. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami.  Zmluvné strany berú na 

vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v 

zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

5.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

ju podpisujú. 



KÚPNA ZMLUVA 
uzavretá podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
 

 

Kúpna zmluva  Strana  3 

5.5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre Dodávateľa a dva rovnopisy pre 

Objednávateľa. 

 

Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa: 

V Holumnici, dňa 30.01.2023    V Brzotíne, dňa 30.01.2023 

 

 

 

....................................................   .................................................... 

Bc. Jana Tureková, starostka obce   Ing. Tomáš Jarco, konateľ   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy zmluvy o dielo: 

1. Špecifikácia tovarov na ocenenie 
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ŠPECIFIKÁCIA TOVAROV NA OCENENIE 
Názov zákazky: Kompostéry a nádoby na kuchynský odpad pre obec Holumnica 

 

Č. položky Názov položky Počet kusov 
Jednotková cena 

bez DPH 

Cena spolu bez 

DPH 

1 

Kompostér, objem min. 1000 l, 

hrúbka steny min. 4,5 mm, veko vo 

vrchnej časti – plnenie zhora, 

hmotnosť kompostéra min. 20 kg, 

výška min. 1000 mm, šírka min. 1300 

mm, hĺbka min. 1300 mm 

Vrátane dopravy na miesto plnenia. 

180 95,00 17 100,00 EUR 

2 

Nádoba na kuchynský odpad, min. 10 

l, 1x plastové veko s tesným 

uzatváraním, nosnosť min. 10 kg, 

vyrobená z polyetylénu, nádoba 

vhodná na zber gastro odpadu 

Vrátane dopravy na miesto plnenia. 

180 2,90 522,00 EUR 

CENA SPOLU BEZ DPH 17 622,00 EUR 

DPH 20% 3 524,40 EUR 

CENA SPOLU S DPH, KONEČNÁ CENA 21 146,40 EUR 
 

  

V Brzotíne, dňa 30.01.2023 

 

 

 

 

      ______________________________________ 

      Ing. Tomáš Jarco, MEVA-SK s.r.o. Rožňava 

           konateľ 

 

 

 

 

V Holumnici, dňa 30.01.2023 

 

 

 

 

      ______________________________________ 

      Bc. Jana Tureková, starostka obce Holumnica 

 
 


