
 

1 
 

Kúpna zmluva č. 0752/5300/2013 
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  

v znení neskorších predpisov 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

Kupujúci 
Obchodné meno : Východoslovenská distribučná, a.s.  
So sídlom : Mlynská 31, 042 91  Košice  
 

Zastúpený  :    JUDr. Samuel Szunyog, poverený riadením odboru  
        Manažment vlastníckych vzťahov 
                                                   Ing. Silvia Rusnáková, poverený zamestnanec                            
                              

IČO  : 36 599 361 
IČ DPH : SK2022082997 
DIČ  : 2022082997 
Bankové spojenie : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky    
Číslo účtu : 2008480001/8130 
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1411/V. 
 

(ďalej len „kupujúci“) 
 
 
 

Predávajúci 
Obchodné meno :    Obec Veľká Lesná 
So sídlom  :    065 34 Veľká Lesná 58  
 

Zastúpený  :    Ján Michna, starosta  
 

IČO     :    00 330 230 
DIČ     :     
Bankové spojenie   :    VÚB, a.s. 
Číslo účtu  :    14722602/0200 
 

(ďalej len „predávajúci“) 
 

 

Článok II. 
Východiskové predpoklady 

 

Východiskom pre uzavretie tejto zmluvy je žiadosť predávajúceho o odkúpenie projektovej 
dokumentácie, list č. 2013/01 zo dňa 3.1.2013 a Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie 
do distribučnej sústavy č. ZoP/2011/324 zo dňa 9.12.2011 (ďalej len „projektová 
dokumentácia“ a „zmluva o pripojení“). 

 
 

Článok III. 
Predmet a účel zmluvy  

 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníctva predmetu kúpy: 

P.č. Názov - špecifikácia  

1. 

 

Projektovej dokumentácie stavby „Veľká Lesná - Zaústenie trafostanice a 
rozšírenie NN siete v obci“ vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Petrom 
Mihókom - ELEKTRO-PROJEKT, Starý trh č. 24, 060 01 Kežmarok v 08/2010 a v 
09/2010 v objektovej skladbe: 

 SO 01 - VN prípojka  - lokalita Pod cintorínom 

 PS 01 - Trafostanica  

 SO 02 - Úprava a rozšírenie NN siete - lokalita Pod cintorínom 

 SO 03 - Úprava a rozšírenie NN siete - lokalita K mlynu 
 

 z vlastníctva predávajúceho do vlastníctva kupujúceho. 
 

3.2 Účelom tejto zmluvy je kúpa projektovej dokumentácie, na základe ktorej bola zrealizovaná 
stavba, uvedená v bode 3.1. tohto článku.  
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3.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje tento 
predmet kúpy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. 

 
Článok IV. 

Kúpna cena 
 

Zmluvné strany sa v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. 
v platnom znení dohodli na kúpnej cene predmetu kúpy vo výške 2.067,20 EUR, (slovom 
dvetisícšesťdesiatsedem eur a dvadsať centov). Kúpna cena predmetu kúpy zahŕňa aj 
preukázateľne a účelne vynaložené náklady súvisiace s projektovou prípravou stavby 
a inžinierskou činnosťou. 

 
 

Článok V. 
Platobné podmienky 

 

5.1 Dohodnutá kúpna cena za predmet kúpy uvedený v článku III. tejto zmluvy bude uhradená  
na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia 
platnosti a účinnosti zmluvy a doručí kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní pred jej 
splatnosťou na adresu: 

 

       Východoslovenská distribučná, a.s. 
       Mlynská 31 
       042 91 Košice 
      

5.2 V prípade nedoručenia faktúry najneskôr 15 dní pred jej splatnosťou, bude jej splatnosť 
predĺžená o dobu oneskorenia jej doručenia. 

 

5.3 Predávajúci zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala nasledujúce náležitosti:  
a) meno a adresu sídla predávajúceho,  
b) meno a adresu sídla kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej 
      hodnoty,  
c) poradové číslo faktúry, 
d) dátum dodania predmetu kúpy, 
e) dátum vyhotovenia faktúry, 
f) množstvo a druh dodaného predmetu kúpy, 
g) celkovú kúpnu cenu, 
h) kontakt na osobu zodpovednú za fakturáciu, 
i) číslo zmluvy. 

 

5.4 Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť predávajúcemu faktúru, ktorá nebude obsahovať 
náležitosti podľa bodu 5.3 na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením originálu opravenej faktúry 
kupujúcemu.  

 

5.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od dátumu jej vystavenia. V prípade, že splatnosť faktúry 
pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti 
považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie 
fakturovanej čiastky z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho. 

 
 

Článok VI. 
Prevzatie predmetu kúpy  

 

Predávajúci doručil kupujúcemu predmet kúpy dňa 9.12.2011 v rozsahu definovanom v čl. 
III. bod 3.1 tejto zmluvy.  

 

Článok VII. 
Oprávnenie používať projektovú dokumentáciu, vlastnícke právo 

 

7.1 Predávajúci týmto prehlasuje, že kupujúci je oprávnený používať projektovú dokumentáciu, 
od momentu doručenia projektovej dokumentácie na neurčitú dobu, v neobmedzenom 
rozsahu, pričom odplata za použitie tejto projektovej dokumentácie je zahrnutá v cene 
špecifikovanej v článku IV. tejto zmluvy. Vlastnícke právo k predmetu kúpy na základe tejto 
zmluvy prechádza z vlastníctva predávajúceho do vlastníctva kupujúceho dňom podpisu 
tejto zmluvy. 
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7.2 Ak stavba na základe projektovej dokumentácie, ktorá je predmetom kúpy podľa tejto 
zmluvy, ešte nie je dokončená, kupujúci je oprávnený podľa nej zrealizovať stavbu. 

 

7.3 Predávajúci týmto prehlasuje, že je oprávnený nakladať s projektovou dokumentáciou 
(vrátane udelenia súhlasu na jej použitie), ktorá je predmetom kúpy podľa tejto zmluvy, 
spôsobom, v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Ak by si tretia osoba činila 
voči kupujúcemu nároky z dôvodu, že kupujúci používa túto projektovú dokumentáciu 
neoprávnene, no v súlade s touto zmluvou, predávajúci sa zaväzuje nahradiť kupujúcemu 
škodu vrátane ušlého zisku, náklady, pokuty a iné výdavky, ktoré kupujúcemu v dôsledku 
toho vzniknú. 

 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia    

8.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Obchodné podmienky Východoslovenskej 
distribučnej, a.s. uvedené v Prílohe č. 1. 

 

8.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
prvým dňom nasledujúcim po doručení potvrdenia kupujúcemu o zverejnení tejto zmluvy 
na webovom sídle predávajúceho ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.  
Predávajúci je povinný túto zmluvu zverejniť na svojom webovom sídle a zaslať kupujúcemu 
bez zbytočného odkladu písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy na svojom webovom 
sídle.  
Ak nie je zmluva zverejnená predávajúcim do siedmich dní odo dňa jej podpísania, môže 
kupujúci podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku. V takomto prípade 
zmluva nadobudne účinnosť prvým dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v Obchodnom 
vestníku.  
Ak zmluva nebude zverejnená do troch mesiacov od uzatvorenia, platí, že zmluva nie je 
uzatvorená. 

 

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený akúkoľvek pohľadávku vzniknutú 
na základe tejto zmluvy postúpiť na inú osobu alebo k nej zriadiť právo v prospech tretej 
osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho.  

 

8.4 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami, ktoré obidve zmluvné 
strany potvrdia svojimi podpismi a budú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 

8.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci obdrží dve a predávajúci 
obdrží dve vyhotovenia. 

 

8.6 Obidve zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy, ktorej porozumeli a na dôkaz 
súhlasu ju opatrili podpismi svojich štatutárnych zástupcov. 

 

V Košiciach dňa   ..........................  
 

Za kupujúceho : 
Východoslovenská distribučná, a.s. 
 
 
 

.............................................................. ....................................................... 
JUDr. Samuel Szunyog                                                 Ing. Silvia Rusnáková 
poverený riadením odboru                                                   poverený zamestnanec 
Manažment vlastníckych vzťahov 
  
 
Vo Veľkej Lesnej dňa  ....................  
 

Za predávajúceho : 
Obec Veľká Lesná   
 
 
 

 .....................................................      
Ján Michna 
starosta  


