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KÚPNA ZMLUVA č. 12/2011 
uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi nižšie uvedenými zmluvnými 

stranami (ďalej len „Zmluva ) 
 
Predávajúci:  
Obchodné meno:   Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.  
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR OS BA I, odd.: Sro, vl. č.: 2414/B 

Sídlo:   Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava  
Zastúpený,  Dr. Dušan Valihora, konateľ,  

Mag. Christian Reiter, konateľ 
IČO:   31 319 459 

IČ DPH:   SK2020314472 
DIČ:    2020314472 
Bankové spojenie:   2629340300/1100, IBAN: SK44 1100 0000 0026 2934 0300, SWIFT: TATRSKBX 
   1423026012/1111, IBAN: SK48 1111 0000 0014 2302 6012, SWIFT: UNCRSKB 
   Pri úhrade použite variabilný symbol číslo faktúry 
 (ďalej len „Predávajúci“) 
a 
Kupujúci:  
Obchodné meno:  Slovenská obchodná inšpekcia, 
   Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpek cie so sídlom v Bratislave 
Sídlo:    Prievozská 32 p.p.  29, 827 99  Bratislava 
Faktura čná adresa:  Slovenská obchodná inšpekcia 
   Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 
   Prievozská 32 p.p.  29, 827 99  Bratislava 
IČO:   17 33 19 27 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, č.účtu: 7000065105/8180 
V zastúpení:  RNDr. Nadežda Machútová – ústredná riaditeľka SOI 
 (ďalej len „ Kupujúci“/ 
 

I. Predmet Zmluvy – služobné motorové vozidlo 
1. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať služobné motorové vozidlo – nové vozidlo sedan osobné 

Volkswagen Jetta Highline 2,0TDI 6G 103kW podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy 
(ďalej ako „tovar“) a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru za podmienok a spôsobom uvedeným nižšie. 
Predávajúci sa zaväzuje súčasne s dodaním tovaru Kupujúcemu predložiť doklady vzťahujúce sa na tovar: 
dodací list, záručný list, návod na obsluhu v slovenskom jazyku.  

2. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za riadne a včas dodaný tovar Predávajúcemu kúpnu cenu za 
podmienok a spôsobom uvedeným nižšie.  

 

II. Kúpna cena a platobné podmienky 
1. Cena za predmet zmluvy je výsledkom podprahovej zákazky „ Služobné motorové vozidlo“ za tovar vo výške 

21519,71 EUR s DPH, slovom dvadsaťjedentisíc päťstodevätnásť EUR a sedemdesiat jeden centov s DPH. 
Dohodnutá kúpna cena je konečná, nemôže sa meniť a zahŕňa všetky poplatky Predávajúceho súvisiace 
s dodaním tovaru a inštruktážou. Súčasťou kúpnej ceny je aj príslušná spotrebná daň, pri dovážanom tovare 
aj clo a iné platby vyberané v súlade s právnymi predpismi.  Tovar je zdravotne neškodný a vyhovuje ST 
normám, požiadavkám pre prihlásenie vozidla v SR a získanie povolenia na prevádzku a poistenie. 

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu za riadne a včas dodaný tovar v jednej celkovej splátke bankovým 
prevodom na účet predávajúceho na základe faktúry, ktorú vystaví Predávajúci po dodaní tovaru 
Kupujúcemu so splatnosťou 20 dní odo dňa doručenia,  na základe riadneho preberajúceho protokolu 
k predmetu zmluvy. 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Prílohou faktúry musí byť kópia 
dodacieho listu potvrdeného (pečiatka a podpis) zástupcom Kupujúceho, ktorý je písomne poverený 
Kupujúcim k prevzatiu tovaru.  

4. Záväzná maximálna cena za servisnú hodinu je pre predmet zmluvy stanovená na 39,83 EUR s DPH pre 
mechanické práce a 49,64 EUR s DPH pre klampiarske a lakovnícke práce. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že peňažný záväzok sa považuje za splnený momentom pripísania príslušnej 
finančnej čiastky na účet Predávajúceho.  

 
III. Dodacia lehota a dodacie podmienky 

1. Termín dodania: Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v termíne najneskôr do 7 pracovných dní po 
podpise kúpnej zmluvy. Miesto plnenia: Miestom plnenia je: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný 
inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievozská 32 p.p. 29, 827 99 
Bratislava 
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4. Z Predávajúceho prechádza nebezpečenstvo škody na vozidle a vlastnícke právo k tovaru ( vozidlu ) 
momentom jeho  prevzatia zástupcom Kupujúceho. 

 
 

IV. Povinnosti zmluvných strán 
1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Kupujúcemu vozidlo na základe riadnej objednávky a platnej Kúpnej 

zmluvy. 
2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v článku II. Zmluvy 

a prevziať vozidlo spôsobom dohodnutým v čl. II a III Zmluvy. 
 

V. Záručná doba a záru čné podmienky 
1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar ( vozidlo ) je nový, vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom podľa 

noriem platných v Slovenskej republike a Európskej únii a nebude mať vady odo dňa prevzatia tovaru 
Kupujúcim po dobu:   
• Záručná doba vozidla je 24 mesiacov bez ohľadu na počet najazdených kilometrov, 
• Na Volkswagen originálne diely sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov, 
• Voči prehrdzaveniu karosérie zvnútra je výrobcom poskytnutá záručná doba 12 rokov, 
• Výrobca poskytuje záručnú dobu na lak vozidla 36 mesiacov 

       (ďalej len „Záručná doba“) 
2. Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy Kupujúci tovar ( vozidlo ) prevzal od Predávajúceho aj s 

príslušnými dokladmi.  
3. Kupujúci je oprávnený v reklamácii uplatniť voči Predávajúcemu nároky podľa povahy vady tovaru 

v zmysle Obchodného zákonníka SR.  
4. Po doručení Kupujúceho oznámenia o vade tovaru je Predávajúci povinný bezodkladne začať riešiť  

reklamáciu a túto vysporiadať v čo možno najkratšej lehote najneskôr však do 30 dní po doručení 
Kupujúceho oznámenia o vade.   

9. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej sú na vozidle v rámci záručnej opravy odstraňované vady, 
za ktoré zodpovedá Predávajúci a Kupujúci nemôže vozidlo používať.  

11. Nároky vyplývajúce zo záruky nie je možné uplatňovať v tých prípadoch, ak Kupujúci (užívateľ):  
• nedodržal predpisy o zaobchádzaní s predmetom kúpy, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu 

vozidla, v servisných knižkách a pod. 
• havaroval s vozidlom,  
• vykonal na vozidle také zásahy, ktoré prináležia len autorizovanému servisu,  
• zabudovaI do vozidla taký  diel alebo súčasť, ktorá nie je povolená výrobcom,  
• vozidlo používal v rozpore s jeho účelom (preťažovanie, pretekárske, či športové využívanie),  
• vozidlo pozmenil spôsobom odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia,  
• nepoužíval náplne, hmoty a prostriedky predpísané výrobcom.  
Prirodzené opotrebenie sa zo záruky vylučuje. 
V takýchto prípadoch sa záruka týka len tých častí vozidla, ktoré neboli uvedenými skutočnosťami 
dotknuté.  

12. Záruka zanikne v prípade, ak Kupujúci nenechá na vozidle vykonať činnosti predpísané výrobcom a 
vyznačené v servisnej knižke v určených termínoch a príslušnom  autorizovanom servise.  

13. Zmenou vlastníctva predmetu kúpy nie sú dotknuté nároky na odstránenie vád počas plynutia záručnej 
doby. 

 
VI. Platnos ť a účinnos ť zmluvy a ukon čenie Zmluvy 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom jej 
zverejnenia na internetovej stránke verejného obstarávateľa, 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí: 
a. riadnym a včasným splnením povinností zmluvných strán,  
b. odstúpením od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok 

3. Žiadna zmluvná strana nemá právo Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. 
4. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou zmluvnou 

stranou alebo v prípade ustanovenom v Zmluve a to písomným oznámením o odstúpení. Zmluvné strany 
považujú za podstatné porušenie Zmluvy ak:   

a. sa Predávajúci omešká o viac ako 7 pracovných dní s dodaním tovaru alebo 
b. Kupujúci neprevezme vozidlo ani v dodatočnej lehote, ktorú mu predávajúci určí po uplynutí lehoty 

uvedenej v čl. III Zmluvy 
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VII. Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle: Slovenská obchodná inšpekcia, 
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievozská 32 p.p. 29, 827 
99 Bratislava 

2. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch. Po podpise Zmluvy obdrží každá zo zmluvných strán po 
dvoch (2) rovnopisoch.  

3. Zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len písomnými a číslovanými dodatkami k Zmluve, podpísanými 
obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zmene adresy, bankového spojenia a iných podstatných 
záležitostí, ktoré by ovplyvnili vzájomnú spoluprácu podľa tejto Zmluvy. 

5. Táto Zmluva ruší a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy a dohovory medzi zúčastnenými zmluvnými 
stranami vzťahujúce sa na predmet tejto Zmluvy. Akékoľvek ústne dohovory sú neplatnými. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, 
porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho 
pripájajú svoje podpisy. 

 
 
Prílohy: 
1. Špecifikácia predmetu Kúpnej zmluvy - služobné motorové vozidlo 
 
 
 
V Bratislave, dňa     V Bratislave, dňa    
 
 
Slovenská obchodná inšpekcia,                      Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.: 
Ústredný inšpektorát  
Slovenskej obchodnej inšpekcie  
so sídlom v Bratislave: 
      
 
 
 
 
 
...........................................................   ................................................. 
RNDr. Nadežda Machútová                                              Dr. Dušan Valihora, konateľ 
ústredná riaditeľka SOI       Mag. Christian Reiter, konateľ 
 


