
Kúpna zmluva č. 2020/1 CA-TTP
uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len
„zmluva“).

Zmluvné strany:
1 Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu (IBAN):

Obec Čakajovce
OcÚ Čakajovce, Čakajovce č. 58, 951 43 Čakajovce
Milan Greguš, starosta obce
00307807
neplatca DPH
2021062692

(ďalej len „ Objednávateľ ")

2. Poskytovateľ.
Názov: TTP consulting s.r.o.
Zapísaný: v obchodnom (živnostenskom) registri: OS Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 28197/R
Sídlo: Stred 55/41-3, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpený: Pavol Gálik, konateľ
IČO: 47176253
IČ DPH: SK2023778361
DIČ: 2023778361
Bankové spojenie: Primá banka Slovensko a.s.. Považská Bystrica 
Číslo účtu: SK66 5600 0000 0029 0192 2001 
(ďalej len „ Poskytovateľ “)

Preambula
1. Objednávateľ realizuje projekt „Kompostéry pre Čakajovce“, ktorého realizácia bola podporená dotáciou

z Environmentálneho fondu.
2. V rámci predmetného projektu objednávateľ realizuje dodávku s rovnakým názvom ako názov

projektu. •

Článok I: Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa dodať objednávateľovi počas trvania zmluvného

vzťahu na dohodnutom mieste tovary vymedzené v prílohe č. 1 tejto zmluvy a záväzok 
objednávateľa tieto tovary' odobrať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu.

2. Miesto plnenia je v rámci Slovenskej republiky, presná poloha bude určená najneskôr jeden týždeň
pred termínom konania podujatia po vzájomnej dohode oboch strán.

3. Dodávka tovarov podľa tejto zmluvy bude realizovaná na základe písomných objednávok.
4. Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený dodávať tovary, na ktorých dodanie sa touto zmluvou

zaviazal a zaväzuje sa ich dodávať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v rozsahu a za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok H: Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dna nadobudnutia jej účinnosti do ukončenia aktivít v rámci

projektu. Najneskôr do 27. 11. 2020.
2. Zmluvné strany' sa dohodli, že zmluva zaniká :

a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán,
b) dodaním tovaru a jeho prevzatím objednávateľom,
c) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
d (jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka.



3.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak poskytovateľ poruší dohodnuté 
zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu. Účinky odstúpenia 
nastanú dňom, keď prejav vôle o odstúpení bude doručený druhej zmluvnej strane.

Článok III: Cena a platobné podmienky
1. Za vykonanie predmetu zmluvy zaplatí Objednávateľ Poskytovateľovi dohodnutú cenu podľa

podrobného rozpočtu uvedeného v prílohe č.l tejto zmluvy. Celková maximálna cena za vykonanie 
predmetu zmluvy-je 52 930,80 € s DPH (slovom: päťdesiatdvatisíc deväťstotridsať Eur osemdesiat 
Centov). Poskytovateľ je platcom DPH.

2. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú. Úhrada za dodané tovary sa uskutoční na základe
skutočne dodaných tovarov, formou prevodu na bankový účet poskytovateľa. Bezhotovostný 
platobný styk sa uskutoční prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa na základe faktúry-, 
ktorej splatnosť je 60 dní odo dňa doručenia faktúry- objednávateľovi.

3. Faktúra musí spĺňať všetky- náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v- znení neskorších predpisov. Súčasťou faktúry- bude protokol o prevzatí tovarov. 
V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje. Objednávateľ je oprávnený 
ju vrátiť a Poskytovateľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo 
vystaviť novú. V takomto prípade sa zruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre 
objednávateľa začne plynúť prevzatím nového, respektíve upraveného daňového dokladu.

4. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po podpísaní protokolu o prevzatí tovarov
Objednávateľom. V prípade, že Objednávateľ nezašle Poskytovateľovi svoje pripomienky k 
plneniu zmluvy- do 10 pracovných dní od ich doručenia, má sa za to, že s nimi súhlasí.

Článok IV: Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

a) ak poskytovateľ nesplní svoj záväzok dodať tovary' v termíne a rozsahu podlá objednávky
objednávateľa, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-€ (slovom sto eur),

b) ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný 
zaplatiť zhotoviteľovi úroky- z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň 
meškania.

2. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody-, ktorá vznikne
niektorej zo zmluvných strán porušením dohodnutých zmluvných povinností.

3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že poskytovateľ si nebude uplatňovať nároky na úhradu úrokov z
omeškania v prípade, ak omeškáme bude spôsobené vinou finančného ústavu objednávatela.

Článok V: Kontaktné osoby
1, Kontaktnou osobou za objednávateľa je Mgr. Alexandra Mihal do vá, teľ: +421 907 700 599, e-pošta.

mihaldova@cassien.sk
2, Kontaktnou osobou za poskytovateľa je Pavol Gálik, konateľ, teľ: +421 917 810 124, e-pošta:

proj ekty@zoznam. sk
3, Zmluvné strany- sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovat všetky informácie a

zmeny, ktoré by mohli mať vplyv- na riadne plnenie podlá tejto zmluvy.

Článok VI: Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území
SR. _ #

2. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť alebo doplniť túto zmluvu je možné len na základe písomných
dodatkov po dohode obidvoch zmluvných strán.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany- vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne

nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej fomie a obsahu žiadne 
výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

5. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom objednávateľ
dostane dve vyhotovenia a poskytovateľ jedno vyhotovenie.

6.Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to 
oprávnenými osobami na výkon tejto kontrofy/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

mailto:mihaldova@cassien.sk


a) Environmentálny fond a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy' sú nasledujúce prílohy: Príloha č. 1: Podrobný rozpočet a 
popis tovarov

V Čakajovciach, dňa 2 ; ^ '  y  Považskej Bystrici, dňa 23.10.2020

Za Obj ednávateľa: Za Poskytovateľa:

Podpis: Podpis:..........  I
Milan Greguš, starosta obce Pavol Gáiik, kí I1


