Kúpna zmluva

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení medzi zmluvnými stranami:

Obchodné meno:
Sídlo:
ID:
VAT:
Zapísaná:
V mene spoločnosti koná:
Bankové spojenie, IBAN:
(ďalej len „Predávajúci“)

SODIKART, S.A.
11 Rue Des Imprimeurs, 44220 Couëron , Francúzsko
320 922 800 R.C.S Nantes
FR53320922800
Obchodný register Nantes (R.C.S. Nantes) pod B 320 922 800
Philpperon Fabien – sales director
FR76 3000 3014 7500 0200 8282 605

a
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaná:
V mene spoločnosti koná:

SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.
800, 930 02 Orechová Potôň
44 407 793
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 50310 / T
Ladislav Csóka, konateľ
Ing. Pavel Čulík, konateľ

(ďalej len „Kupujúci“)
(spolu aj ako „Zmluvné strany“)
za nasledovných podmienok:

Článok I
Predmet kúpy
1. Predmetom kúpy podľa tejto Zmluvy sú exteriérové motokáry (Outdoor karts)
s nasledujúcou špecifikáciou:
Typ
Motorizácia
Ostatná
špecifikácia
výbavy:

Množstvo:

exteriérová motokára s výkonom max 15 hp
4-taktný motor s obsahom max 400 cm3, so suchou
spojkou
Systém obmedzenia plynu počas brzdenia
Súprava nálepiek na motokáru
Meranie motorových hodín
Elektrický štartér
Box na závažie
20 kusov

a ich uvedenie do prevádzky u Kupujúceho (ďalej aj ako „predmet kúpy“).
2. Predávajúci sa zaväzuje, že v rámci plnenia predmetu kúpy Kupujúcemu dodá
a uvedie do prevádzky výlučne nové nepoužívané a nerepasované zariadenia.
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3. Kupujúci a Predávajúci súhlasne vyhlasujú, že predmet kúpy je na základe vyššie
uvedenej špecifikácie dostatočne určito a zrozumiteľne určený a to najmä čo do
množstva, druhu a kvality.
4. Predávajúci touto Zmluvou a za podmienok v nej uvedených predmet kúpy
Kupujúcemu predáva a Kupujúci touto Zmluvou a za podmienok v nej uvedených
predmet kúpy od Predávajúceho kupuje za dohodnutú kúpnu cenu podľa čl. III tejto
Zmluvy.
Čl. II
Dodanie a prevzatie predmetu kúpy
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet kúpy do areálu SLOVAKIA
RING, 800, 930 02 Orechová Potôň, Slovenská republika a uviesť ho do prevádzky.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet kúpy dodá do 8 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti tejto Zmluvy.
3. O dodaní a prevzatí predmetu kúpy, jeho otestovaní a uvedení do prevádzky spíšu
strany písomný preberací protokol.
Článok III.
Kúpna cena
1. Kúpna cena za predmet kúpy je stanovená na základe predloženej a víťaznej ponuky
Predávajúceho v obchodnej verejnej súťaži v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991
Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako
„Obchodný zákonník“), ktorej podmienky boli zverejnené Kupujúcim dňa 25.01.2022
na internetovej adrese: https://slovakiaring.sk/sk/verejna-sutaz (ďalej aj ako
„obchodná verejná súťaž“), na sumu 121.760,00 EUR bez DPH.
2. Náklady na dodanie predmetu kúpy, uvedenie predmetu kúpy do prevádzky ako aj
akékoľvek služby súvisiace s dodaním a uvedením predmetu kúpy do prevádzky sú
súčasťou kúpnej ceny.
3. Kúpna cena bude Kupujúcim uhradená na základe faktúry vystavenej Predávajúcim,
pričom lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu.
Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na bankový účet
Predávajúceho označený v záhlaví tejto Zmluvy.
4. Predávajúci berie na vedomie, že Kupujúci uhradí 45 % z kúpnej ceny z príspevku
Fondu na podporu športu, sídlom Príkopova 3255/6, 831 03 Bratislava – mestská časť
Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 52846059 (ďalej aj ako „Fondu na podporu
športu“) a 55 % z kúpnej ceny z vlastných prostriedkov.
Článok IV.
Vyhlásenia Predávajúceho
1. Predávajúci vyhlasuje, že:
a) Predávajúci nebol (ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani
člen dozorného orgánu, ani prokurista) právoplatne odsúdený za trestný čin
korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin
terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s
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b)

c)
d)

e)
f)

g)

ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie,
Predávajúci nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a
zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa
osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu,
Predávajúci nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a
colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Predávajúcemu nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v
reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre
nedostatok majetku,
Predávajúci je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu,
Predávajúci sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia tejto súťaže
nedopustil závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných
predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže
Kupujúcemu preukázať,
Predávajúci sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia tejto súťaže
nedopustil závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže
Kupujúcemu preukázať.

2. Predávajúci sa zaväzuje uchovať úplnosť a pravdivosť všetkých vyššie uvedených
vyhlásení počas celej doby trvania Zmluvy, pričom o akejkoľvek zmene vo vyššie
uvedených vyhláseniach sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať
Kupujúceho.
3. Ak Predávajúci poruší niektorú z povinností podľa tohto článku Zmluvy, je povinný
Kupujúcemu na jeho výzvu uhradiť všetku vzniknutú škodu.
Čl. V.
Zodpovednosť za vady
1. Predávajúci dáva Kupujúcemu záruku za akosť predmetu kúpy v zmysle § 429 a nasl.
Obchodného zákonníka po dobu 24 mesiacov od dodania predmetu kúpy, prípadne
dlhšiu uvedenú v záručnom liste Predávajúceho na predmet kúpy.
2. Predávajúci ručí za vady predmetu kúpy v zmysle § 422 a nasl. Obchodného
zákonníka.
3. Záručná doba zariadení, ktoré tvoria predmet kúpy, ako aj ich súčastí, začína plynúť
až odo dňa podpisu preberacieho protokolu, spísaného v zmysle článku II. bodu 3.
tejto Zmluvy po dodaní predmetu kúpy.
Článok VI.
Doručovanie písomností
1. Ak táto Zmluva neustanovuje inak, pre doručovanie písomností platí, že pri osobnom
doručovaní sa zásielka považuje za doručenú okamihom jej odovzdania strane, ktorá
je jej adresátom (ďalej len „adresát“), prípadne okamihom bezdôvodného odopretia jej
prevzatia adresátom a pri doručovaní poštou alebo prostredníctvom kuriéra sa
zásielka považuje za doručenú uplynutím piateho pracovného dňa nasledujúceho po
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jej odovzdaní na poštovú prepravu. Zmluvné strany sa dohodli, že kde sa v
ustanoveniach tejto Zmluvy alebo v ustanoveniach všeobecne záväzných právnych
predpisov uvádza povinnosť uskutočniť akýkoľvek úkon písomne, táto forma je
dodržaná aj v prípade zaslania obsahu takéhoto úkonu emailom na adresu Zmluvných
strán:
Email Predávajúceho:
fphilipperon@sodikart.com
Email Kupujúceho:
krasnansky@slovakiaring.sk
pričom sa za deň doručenie bude považovať deň odoslania emailu na emailovú adresu
adresáta.
Čl. VII.
Ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje obsiahnuté v tejto Zmluve sú spracúvané v súvislosti s plnením tejto
Zmluvy, pričom budú spracúvané za účelom splnenia predmetu Zmluvy nakoľko
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie Zmluvy. Zmluvné strany sa
zaväzujú plniť ustanovenia tejto Zmluvy tak, aby boli dodržané príslušné ustanovenia
právnych predpisov účinných v Slovenskej republike, najmä Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len
„GDPR“), a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2. Doba spracúvania osobných údajov je vymedzená po dobu trvania tejto Zmluvy. Po
ukončení tohto Zmluvného vzťahu budú osobné údaje uchovávané na nevyhnutne
potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov.
3. Dotknutá osoba má právo požadovať od druhej Zmluvnej strany prístup k svojim
osobným údajom týkajúcim sa danej dotknutej osoby podľa ustanovenia čl. 15 GDPR.
4. Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov alebo vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov podľa ustanovení čl. 16, 17 a
18 GDPR.
5. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť svojich osobných údajov podľa ustanovenia
čl. 20 GDPR.
6. Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov podľa
ustanovenia čl. 21 GDPR.
7. Dotknutá osoba má právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie
vrátane profilovania a o práve, aby sa na mňa predmetné rozhodnutie nevzťahovalo,
v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výlučne automatizovaným
rozhodovaním, vrátane profilovania podľa ustanovenia čl. 22 GDPR.
8. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému
orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, v prípade
ak je osoba priamo dotknutá na svojich právach podľa ustanovenia § 100 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Čl. VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných
strán.
2. Táto Zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni podpisu zmluvy o
príspevku na projekt podpory športu medzi Kupujúcim a Fondom na podporu športu,
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

so sídlom Príkopova 6, 831 03 Bratislava, IČO: 52846059, o čom bude Predávajúci zo
strany Kupujúceho bezodkladne písomné informovaný.
Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len prostredníctvom písomnej dohody
Zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov tejto Zmluvy podpísanej obidvoma
Zmluvnými stranami alebo oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
Odkaz na akýkoľvek zákon v tejto Zmluve bude znamenať odkaz na tento zákon tak,
ako bude v budúcnosti novelizovaný, schválený v novom znení či nahradený bez
ohľadu na to, či sa tak stalo pred alebo po podpise tejto Zmluvy a bude zahrňovať
akékoľvek nariadenie, vyhlášku alebo iné podzákonné právne predpisy vydané na
základe takéhoto zákona.
Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nemôže byť interpretované v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov. Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy možno
interpretovať v súlade alebo nesúlade so spomenutými predpismi, platí výklad, ktorý
je v súlade so spomenutými predpismi.
Vzájomné vzťahy Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy sa spravujú
slovenským právnym poriadkom; na kolízne ustanovenia zvoleného právneho
poriadku sa neprizerá. Právne vzťahy strán touto Zmluvou výslovne neupravené sa
spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Zmluvné strany
sa dohodli, že všetky prípadné súdne spory medzi stranami vyplývajúce z tejto
Zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou budú mať právomoc rozhodovať výlučne
súdy Slovenskej republiky.
V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným, protiprávnym
alebo neúčinným, takéto ustanovenie bude oddelené od ostatných ustanovení Zmluvy,
ktoré ostanú platné a účinné. Neplatné, neúčinné alebo protiprávne ustanovenie bude
nahradené platným a účinným ustanovením, ktoré je najbližšie účelu neplatného,
neúčinného alebo protiprávneho ustanovenia.
Zmluvné strany a ich zástupcovia týmto prehlasujú a potvrdzujú svojimi podpismi, že
si Zmluvu a jej obsah riadne zvážili, celý jej text si prečítali a pochopili, nejasné
Zmluvné pojmy vysvetlili a že ju uzatvárajú po zrelej úvahe so slobodnou vôľou a
vážne, bez tiesne a nie za nevýhodných podmienok a to s riadnym úmyslom Zmluvu
plniť. Rovnako Zmluvné strany prehlasujú, že nie sú im známe žiadne skutočnosti,
ktoré by mohli túto nimi uzatvorenú Zmluvu akokoľvek zneplatniť, zmariť jej účel,
urobiť neúčinnou voči akejkoľvek tretej osobe alebo dotknúť sa inak práv tretích osôb.
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana
obdrží po jednom rovnopise.
Bratislava, 29.01.2022
Predávajúci:
SODIKART, S.A.

Kupujúci:
SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o.

.............................................
Philpperon Fabien, sales director

.............................................
Ing. Pavel Čulík, konateľ

.............................................
Ladislav Csóka, konateľ
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