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Kúpna zmluva 

uzatvorená podľa § 289 a nasl. zákona č. 5 1 3 / 1 9 9 1 Zb. Obchodného zákonníka 
(ďalej ako „Obchodný zákonník") 

uzp^vorená medzi: 

ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o. Mesto Senec 
IČO: 44248881, IČ DPH: SK2022637452 IČO: 00305065 
so sídlom: Slovenská republika, 949 01 Nitra, so sídlom: Slovenská republika, 903 01 
Štefánikova 8/15, Senec, Mierové nám. 8 
č. účtu: 2628196490/1100, Tatrabanka a.s. č.účtu: 6602820003/5600, Dexia Banka 
zapísaná v obeh. reg.: OS Nitra, Oddiel: Sro, Slovensko a.s. 
vložka č.; 22575/N, zastúpená: Ing. Karol Kvál, primátor mesta 
zastúpená konateľom: Ing. Ladislav Kajan 

ďalej ako „Predávajúci" ďalej ako „Kupujúci" 

ďalej Predávajúci a Kupujúci spoločne ako „Zmluvné strany" 

v nasledovnom znení: 

či. I 
Predmet Zmluvy 

(1) Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu nasledovný tovar (ďalej ako „Tovar"): 

Názov Tovaru 

Prívesná pracovná plošina 

Výrobné číslo 
Tovaru 

DENKA - LIFT 
DK8JR12 
r.v.2006 

Typové označenie 
Tovaru 

UJ1DX8J126DK12878 

Množstvo Tovaru 
(v ks) 
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(2) Podrobná špecifikácia Tovaru je v súlade s ponukou Predávajúceho zo dňa 
28.11.2011 predloženou v rámci verejného obstarávania „Prívesná pracovná plošina" 
vyhláseného Kupujúcom vo VVO č. 218/2011, pod zn. 09365-WYT. 

(3) Kupujúci sa zaväzuje na základe tejto kúpnej zmluvy (ďalej ako „Zmluva") Tovar 
prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa či. I I , ods. 1. 

či. XI 
Kúpna cena a platobné podmienky 

(1) Kúpna cena Tovaru je dohodnutá Zmluvnými stranami vo výške 18.950,- EUR bez 
DPH, slovom: osemnásťtisícdeväťstopäťdesiat EUR bez DPH. 

(2) Kupujúci zaplatí kúpnu cenu nasledovne: 
a. Kúpnu cenu uhradí Kupujúci Predávajúcemu v termíne splatnosti do 60 dní od doručenia 

faktúry- daňového dokladu, vystavenej Predávajúcim. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Kúpnu 
cenu v EUR. 

b. Zmluvné strany pri uzatváraní tejto zmluvy dohodli, že nezaplatenie faktúry v lehote 
splatnosti znamená podstatné porušenie zmluvnej povinnosti Kupujúceho, v dôsledku čoho 
je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy je druhej 
zmluvnej strane doručené okamihom zaslania mailovej správy, faxovej správy alebo 
písomným oznámením doručeným na poslednú známu adresu Kupujúceho. Kupujúci je 
povinný vrátiť Tovar najneskôr do 24 hodín od prijatia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. 
V opačnom prípade sa stane užívateľom Tovaru bez právneho dôvodu a proti vôli vlastníka, 
čo zakladá trestno-právnu zodpovednosť za neoprávnené používanie Tovaru. 

(3) Bankové a iné poplatky súvisiace s platbou za Tovar znáša v plnom rozsahu 
kupujúci. 



či. I I I 
Dodacie podmienky 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že termín dodania Tovaru bude do 5 dní od 
podpísania tejto zmluvy 

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci dodá Tovar Kupujúcemu do miesta 
dodania Tovaru podľa či. I I I ods. 3 Zmluvy. Cena za dodanie Tovaru Predávajúcim 
Kupujúcemu do miesta dodania Tovaru je súčasťou kúpnej ceny Tovaru podľa či. II ods. 1 
Zmluvy. 

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania Tovaru je miesto odovzdania (ďalej 
ako „Miesto dodania Tovaru") uvedené v Odovzdávacom protokole, ktorý tvorí prílohu č. 1 
Zmluvy t . j . Kalinčiakova 19, Senec. 

(4) Zmluvné strany potvrdia prevzatie Tovaru Kupujúcim na protokole o odovzdávaní. 
Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza okamihom podpisu protokolu o odovzdávaní 
Kupujúcim z Predávajúceho na Kupujúceho. Podpisom protokolu o odovzdávaní Kupujúci 
potvrdzuje, že: 
a) prevzal Tovar riadne, 
b) prevza! Tovar bez vád, 
c) bol riadne poučený Predávajúcim o správnom a bezpečnom používaní a obsluhe Tovaru, 
najmä na povinnosť vyškolenia podľa STN EN 280, 
d) prevzal od Predávajúceho kompletnú dokumentáciu Tovaru, najmä návod na obsluhu 
Tovaru, zoznam zaškolených osôb ako aj ďalšie dokumenty potrebné k riadnemu užívaniu 
Tovaru. 

(5) Zmluvné strany sa dohodli, že Tovar je možné užívať výlučne spôsobom uvedeným 
v dokumentácii prevzatej Kupujúcim od Predávajúceho podľa či. I I I ods. ods. 4, písm. d) 
Zmluvy, ako aj v súlade s poučením Predávajúceho o správnom a bezpečnom používaní 
a obsluhe Tovaru, to všetko v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a technickými 
normami (ďalej ako „Účel použitia Tovaru"). 

(6) Predávajúci sa zaväzuje bezplatne zaškoliť pracovníkov obsluhy a údržby 
Kupujúceho pre obsluhu Tovaru podľa vyhlášky č. 508/2009. 

či. I V 
Záruka za akosť, záručný a pozáručný servis 

(1) Predávajúci sa zaväzuje, že Tovar bude spôsobilý na Účel použitia Tovaru podľa 
či. I I I ods. 5 Zmluvy. Predávajúci na Tovar poskytuje záruku za akosť v dĺžke 6 mesiacov. 

(2) Záručné podmienky sa riadia Všeobecnými obchodnými a záručnými podmienkami, 
ktoré tvoria prílohu č. 2 Zmluvy. Kupujúci potvrdzuje, že v deň podpisu Zmluvy mu 
Predávajúci odovzdal Všeobecné obchodné a záručné podmienky podľa predchádzajúcej vety. 

(3) Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu záručný servis v lehote trvania 
záruky za akosť uvedenej v či. IV ods. 1. a pozáručný servis po uplynutí lehoty záruky za 
akosť. Príslušné oprávnenie na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky Tovaru má 
zamestnanec Predávajúceho Ing. Libor Pažitný. Tieto oprávnenia, ako aj oprávnenie 
Predávajúceho na vykonávanie opráv a údržby Tovaru, tvoria prílohu č. 3 Zmluvy. 

ČI. V 
Prechod vlastníckeho práva 

(1) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny 
Tovaru a podpísaním Protokolu o prevzatí Tovaru. 

ČI. V I 
Sankcie a zánik Zmluvy 

(1) V prípade, že Predávajúci dodá Tovar oneskorene, poskytne Kupujúcemu zľavu vo 
výške 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania. 

(2) V prípade, že Kupujúci nezaplatí kúpnu cenu Tovaru podľa či. II ods. 1 Zmluvy 
v lehote splatnosti uvedenej v či. II ods. 2 Zmluvy, zaväzuje sa platiť Predávajúcemu 
dohodnuté úroky z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy až do úplného zaplatenia 
dlžnej sumy Kupujúcim. 
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(3) V prípade, že Kupujúci nedodrží podmienky a spôsob používania a obsluhy Tovaru 
podľa poučenia a odovzdanej dokumentácie podľa či. I I I ods. 5 Zmluvy, Predávajúci 
nezodpovedá za žiadne vady Tovaru. 

ČI. V I I 
Záverečné ustanovenia 

(1) Zmluva sa riadi právnym poriadkom platným v Slovenskej republike. Zmluvné 
strany sa v zmysle ustanovenia § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že všetky práva 
a povinnosti, ktoré nie sú upravené v Zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

(2) Zmluvné strany sa v zmysle § 3 a § 4 o d s . l zákona č. 244/2002 Z. z. o 
rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov dohodli, že všetky spory, ktoré 
medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 
vrátane sporov o je j platnosť, výklad alebo zrušenie, s výnimkou sporov o vznik, zmenu 
a zánik vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a s výnimkou sporov o iné vecné práva 
k nehnuteľnostiam sa budú prejednávať a rozhodovať v rozhodcovskom konaní pred 
Arbitrážnym súdom - stálym rozhodcovským súdom zriadenom pri obchodnej spoločnosti 
Arbitrážny dom a.s., so sídlom ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 756 202, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č, 887/S, a to za 
podmienok a podľa pravidiel vymedzených Štatútom Arbitrážneho súdu a Rokovacím 
poriadkom Arbitrážneho súdu. Spor je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je 
oprávnené menovať Predsedníctvo Arbitrážneho súdu. Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť 
rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné. 

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane 
neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, zostávajú ostatné ustanovenia Zmluvy 
nedotknuté takýmto neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením Zmluvy. Ak 
nastane situácia podľa či. V I I ods. 3 prvá veta Zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli bez 
zbytočného odkladu nahradiť takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie 
novým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, a to tak, aby bol zachovaný účel 
sledovaný dotknutým ustanovením Zmluvy a aby bol zachovaný účel sledovaný Zmluvou. 

(4) V prípade, že Zmluva vyžaduje písomnú formu právneho úkonu, postačuje pokiaľ 
takýto právny úkon bol vykonaný faxom alebo e-mailom. 

(5) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa písomný právny úkon bude 
doručovať druhej Zmluvnej strane poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou, písomný právny 
úkon sa doručuje na adresu uvedenú v Zmluve. V prípade, že adresát odmietol písomný 
právny úkon prevziať alebo ak na adrese nebol zastihnutý, alebo v prípade, že doručovateľ 
oznámi, že adresát je neznámy, považuje sa písomný právny úkon za doručený pätnástym 
dňom odo dňa jeho podania doručovateľovi. 

(6) Zmluva sa považuje za platne uzavretú dňom je j podpisu poslednou zo Zmluvných 
strán, účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni je j zverejnenia. 

(7) Zmluvné strany prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, 
prejav ich vôle bol slobodný a vážny a doslovné znenie Zmluvy je s ich prejavom vôle 
v úplnom súlade. 

(8) Zmluva bola Zmluvnými stranami prečítaná a na znak súhlasu s je j obsahom nimi 
vlastnoručne podpísaná. 

(9) Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch. Dva originály obdrží Predávajúci a dva 
Kupujúci. 

„podpísané" „podpísané" 



Príloha Č. I 

\ 

ODOVZDAVACI P R O T O K O L 

Dňa W. 12.2011 bola zástupcom firmy ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., pánom Ing. Ladislavom 
Kajanom odovzdaný prívesná pracovná plošina typ DENKA-LIFT, v.č. UJ1DX8J126DK12878, r.v. 2006 
pánwi }kk&%&$&á&í&iŕ. 

Pracovná plošina bola riadne odskúšaná, uvedená do prevádzky a súčasne boli pracovnici preberajúcej 
firmy prakticky i teoreticky preškolení, oboznámení s obsluhou a údržbou pracovnej plošiny. 

Boli odovzdané nasledujúce doklady: 

denník zdvíhacieho zariadenia 
EC konformita 
návod k obsluhe v českom jazyku 2x 
východisková správa Technickej inšpekcie SR 1x 
kópia oprávnenia k vykonávaniu opráv a servisu 
faktúra 

Pracovná plošina bola prevzatá kompletne a bez závad. 

Miesto: Kalinčiakova 19, Senec 
Dátum: fB.12.2011 

MESTU ý 0 R A D 
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„podpísané" ,podpísané" 



ROTHLEHNER pracovné plošiny Príloha c. 2 kúpnej zmluvy 
Všeobecné obchodné a záručné podmienky pre predaj používaných pracovných plošín 

Sta* 07/2010 

Nasledujúca côctiodné podmienky piatá pre ponuky a predaj používaných, Em. réň novo 
ar covných plošín od p^ecávajúceho kupujúcemu, -OKÍS ;upu|ik;im je podrnkataí 

Hínrý pn uzavreli zmluvy koná v rámci svojej podnikáte ;kej i inos(i. 
" iŕ io obchodné podmienky sa použijú ako pniete kúpnoi zmluvy metlu predávajúcrfn a 
kupujucm, ííí si strany v kúpnej zmluva výstavne a písomne ndách&M n ^ ŕ o iné. Obchodné 
podmienky tvoria neoddefftefriú sucasl každej kúpnej zmluvy na predmet kúpy. Kupujúci uznáva 
!»tú obchodné podmienky za závažné pre všetky pínenia, kloré sa majú uskulo • i ia základe 
kúpnej zrnkuvy. ktorej sú súčasťou, pr^íom kupuiúci sa vzdáva použite viastných obchodných 
podmienok. 

1. Uzatvorenie zmluvy / prevod práv a povinnosti' kupujúceho 
Kúpna zmluva sa uzatvára na zakladá predávajúcim potvrdenej objednávky vystavený 
kupufcim alebo na základe jednoznačne vysloveného súNasu kupujúceho s ponukou 
r^edav^úceho. Písomné potvrdenie obtadná^vy predávajúcim }e smeroorsný základ zmluvy. 
t. GbjfidriáflHÍo kupujúceho musí obsahovať lieto náležitosti: 

1.1 obebodnd mano alebo nazou kupujúceho. jeňo sírJto alebo miesto podhfcana, 'ČO, 
pripadne DC a Č DPH (ak bo* pndeJené) kupujúceno ako i úda* o zap*se kupujúceho v 
obchodnom registri alebo v nej evidonci, 

'2 occíicdnfl rrieno alebo názov p/edávajúceho. sídlo alebo miesto podnikania., fOĎ 

p r e d a j ú c a o, 
1.3 ozna ÍM s'; m .Objednávka*, 

.4 oznacarie predmetu kúpy v súlotŕe s ponukou predávajúceho, 

1.5 množstvo alebo počfii kusov preomelu kúpy a 
1.6 dátum a miesto vystavenia objednávky a podpis osoby oprávnenej kenať v marie 

kupujúceho. 
2. Na ľúklada riadnej Gcjednávky, ktorá obsahuje vyššie uvadená rdtárjtosti, ppprsvi 

predávajúci kupujúcemu kúpou zmluvu na predmet kúpy. 
3. Všetky dohody, ústne vedflajäe dojednania a zmeny kúpnej zmluvy ptatia len vtedy, ak ich 

pHtíáo$ää písomne potvrdil alebo bo* vyhotovené v písomnej forme. 
4. Na prevod práv a pov.nností k u p u j ú c e j vyp.yvsúcich z kúpnej zmluvy sa vyžaduje písomný 

5 Až do okamihu dodania predmetu kúp1/ môže kupujúci od zmfuvy odstúpiť' zapľatenim 
odstuprpénc vo výške záiohy podľa kúpne] zmluvy, najmenej viak 10% i ceny predmetu 
kúpy. 

íl. Cony a platobné podmienky 
1. Kúpna cena predmetu kĹpy sa rozumie bez zľavy a doiších zvýhodnení pt j iná v den dooania 

fmipríi cena). Dohodnuté vedtejsie služby a plnenia (napr. náklady na d o p r a v , balená. 
náklady na financovanie}, pokia.' nie sú zahrnuté v kúpnej cene podľa podmienok kúpne-
zmluvy sa účíuru osobitne. Kúpna cíina a cena za vedľajšie služby a pJnama sa plaiľ na 
základe rjanového dokladu (faktúry) vystavenej predávajúcim, ktorý pxädávajúo vystaví' v den 
doderta predmelu kúpy kupujúcemu. Kúpna cena je splatná do 14 ťW odo dňa doruconij 
daňového doktadu (faktúry) kupujúcemu, pokiaŕ nie fe uvedené spiatnosf díišia alebo 
písomne dohodnuté inak. Kúpnu cenu uhradí kupujúo na útes predávajúceho, ktorý )e 
uvecv v d TI doklade (faktúre). Platbu |e potrebné identifikovať variabilným symbolom 

2. V každom prísade piati v deň d o d a l a plStná cena predávajúceJ-íi Zmeny dane zobralu 
oprávňujú oboch partnafov k zcdpoL-edajúcerrxj prispôsobeniu cany. 

3. Prípadné zdiohy poskytnuté kupujúcim aa ne'iroče 
4. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s p'atbou kúpnej ceny, je predávajúci opevnený 

požac: -Líí -'apla'ehe zmluvnej pokuty vo výške 0.05% z dĺžne, iumy za každý i začatý deň 
omeJkania. 

5. Voä pohfedávkam predávajúceho môže kupujúci započítať svoia pontidávky len vtedy, A 
proii:;vhradá'ví<a kupu^ľjcero je nesporná, aJeoo '//f>ýva z exekuCného titulu. 

III. Dodanie a omeškanie dodania 
1. Dodacie termíny a dodacie íenoty musa byť dchodru/té p'somne. Dodacia leoota zaítria 

plynúí, ak r* }e dohodnuté inak, dáVJňfjm písomného potvrdenia otjjôtinávky a po objasnení 
víivtkých tad iPický-ch a obchodných podrobnosti a zaplaterĽ p-ípadných dohodnutých záloh 
Ak kupu)úcj požadujô pofiei dodacej lehoty zmeny vo vyhotovení predmetu kúpy afeoc 
zmeny v rozsahu dodávky alebo ak si včas nespim svoje zmluvné záväzky, prerušuje sa tyrh 
pdynuliô dodacej rehoty a predávajúci flWOtípovedá za prípadné z toho vyplývajúce predĹžeme 
ctodacJch (ermýTOv. Predávajúci je oprávnený parfÚfenUf čiastočné ptoŇét 9 kupujúci je 

. isto i a pJnariie prevzia . 
2. Ak sa p-ekroci'dodací termín alebo dodacia lehota, dostáva sa predávajúci do omeškaná uJ 

s píĽkročaVn dodacieho termínu aleoo dodacej lehoty. V tomto prípade je kupujúci 
Ďprtvnerý psomne určiť predávajúcemu dotiatoči-iú primeranú lehosu na dooanie predmetu 
kúpy. V o rpr»ie márneho uplynutia drdato nej primeranej lehoty na plnenia písomne 
poskytr .: _ n ,' n predávaijcamu, môže kupujúci od kúpnej zmluvy písomne odstúpľ 

3. 0 dorju trvar-a vysSňj moci alebo prevádzkových poa'ich u predávajúceho alebo u jaho 
dsdávdtetov, ktoré píedávaiúcemu iwz v'astnóho zavinenia dočasne prániň v dodaní 
prediTiett. - ipy v dohodnutom teťmj'ne alebo v dohcdnutei lehote, sa predlžujú termíny a 

s e d a n e v bode 1 iohto ir.ku. Ak tieto prekážky v plnení vedú k odkladu 
plnenia o VtBO ako ses lesiacov, môže kupujúci cd zmluvy otíí iúpif ina dôvody na 
odstúpené od DTÉJvy týmto nie sú dotknuté. 

4. Kupujúci má nárok na náhradu škody spôsooeraj ooiaäkari'm j^edávajúceho, len A 
predávajúci sposoo.l o<aeákanie úrriyseJne aiebo z hrubej nodbanŕvosti. V/žKa náhrady žkody 
sposobenef omeškaním predávajúceio ;a ccmiidzená na r ^ a c 0,25 t z kúpnej ceny 
predmetu kúpy za kaŕdý ukcnčtný h/?di "i omeškania, pričom c e l o v á r; • irada Škody z t; . J 
omeškania predávajúceho nesmie presiahnuť 5% dchodnuie^ kúpnej ceriy predmetu :-úpy 
PredavaiúCí nezodpxjvedá kupujĽícaniu za íkodu v p-n'pade, ak by škoda vznikla aj pn 
vče ňom d da."í predmetu kúpy. 

5. Zmery v kon£lrukc:i alebo forme, ľa/edné odchýlky a zmeny rozsahu dodávky zo sírany 
výrobcu zostávajú počas dodacej doby vyhradené, ak sú tieto zmeny aledo rxfchýlky so 
zchriadnenín läujmov predávajúceho únosnú pra aupujúcoho. 

6. Údaje v eptsech rozsahu dodávky, vzrVao\j, výkonov, rozmerov a hmotnosti, pfevádzkcvý'cti 
náktadov a ných hodr^it ohfsdne pfôdmeíu kúpy, platné v čase uzavretia zmluvy, sú 
považovaná za pJibliíné. Slúžia ako kritérium na stanovenie tcho, či predmet kúpy nemá 
?;3dn9'..;-i- -é r E: :oi;;:i!ky. 

IV. Prevzatiu p í ix imetu kúpy a preprava 
1. Kupujúci je povinný predmet kúpy prevziať na dohodnutom mieste prevzatie a v defl a'ebo v 

leixite dohcdnutei v kúpnej zmluve. Ak predávajúci umožni kupujúcemu .nakladá 
p/sdrnelom Kúpy, r^jSah kupujúci predmet kúpy v rozpore so zmluvou nepr^ezihe, vyzve ho 
pradávajúa na prevzal * predmetu kúpy p'somne 

2. Pri prevzatí pradmatu kúpy je kuptijúcj povmriý si predmet kúpy prsíibacrnuť. Kupujúo sa 
rr l y vzdáva práva kontroly, ak táto kontrola nebude vykonaná v uvedený de lebo v 
uvedenej lehote, pnčom sa má za to, že predmet kúpy nemá nedostatky. 

3. Ak má predmet kúpy závažné nedostatky, je kupujúci oprávnený prevzatie odmietnuť. Ak 
predávajúci vytknuté nedostatky neodstráni v lehote, kterú kupujúci s predávajúcim p:'somne 
dchcoí. fa kupujúci opráSTiený od kúpnej zmlúv/ odstúpiť bez tcho, aby mu vzfkía pov-nriosŕ 
uhradiť predávajúcemu Škodu, ktorá predáva.ijcernu odstúpeni''Ti cd kúpnej zmluvy vznikía. 

4. Nebezpečenstvo .škody na predmete kúpy, pokia" nie je v konkrétnych pn'patícoi zmluvne 
dohodnuté mak, prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia predmetu kúpy kupujúcim, 
alebo ak tak neurobí včas, okamihom, kedy mu predávajúci umožni naklacaí s predmetom 
kúpy a kupujúci poruší zrnhjvu tým, že predmet kúpy neprevezme. V prípade, ak je 
predávajúci povinný poora zmluvy odGvzaať predmet kúpy učenému dopravcovi na prepavu 
Kupujúcemu, precľ £cva nebezpečenstvo ikody na predmetne k ipy na ku: • L.ceho 
r^iov7danim predmetu kúpy tomuto dcpíavcovi. 

6. Ak sa kupujúci dostane ao omeškania s prevzai.'rn predmetu kúpy. je predávafúci po uplynutí 
písomne stanovenet 14 d ovej dodalo e* lehoty cprávnený cdstr.p;ť id kúpnej zmuy/ a 
účtovať si náhrad J "hody vo výške 15% z Kúpnej ceny predmetu kúpy. Táto súrna náhrady 
'.kedy sa rnúie zv,.' :, a . predávajúci preukáže vznik vyssej Žkody. 

V. Výhrada vlastnfctva 
t. Predmet kúpy zostáva až do úp'-ného uhradenia všetkých pohľadávok predá-jajúceho z 

kúpnej zmluvy vo vlastníctve predávajúceho. Okrem toho výhrada vlastníctva zostáva 
zachovaná aj v píipade e^jstencie pohradá'.ck predávajúceho voči kupujúcemu 7 iného 
obchodného vzťahu existujúceho medzi nimi, a to až do úplného jjapiateha týchto 
pohradávek. 

2. V pr.'pade, ak sa Kupu.úc: dostane do omeškania so zspiatenim ki'jpnej ceny predmetu kúpy, 
n r í i o poruší pednuenky v/tvady vtastníckaho prár/a, môže si predév&júci vyíifldať predme" 
kúpy a príslušenstvom od kupujúceho, kto rý ie po'/mný predmet kúpy s príslušenstvom bez 
zdyto áho odkladu predávajúcemu vydá Ak predávajúci prevezme spá >rFfdrret kúpy, 
pffldáva;úci a kupuTÚo sa dohodli, Ža predávajúci je oprávnený bez w^/vu na platobné 
Záväzky kupujúceho volným predkom spätne provzatý prtómei kúpy spolu s pnslušenstvom 
Čo jiajlepžJe speňažiŕypredaŕ. Kupujúci znááa všelky náklady na spätné prevzatie e 
spa ženie/predaj predmelu kúpy n ipho prisluäe iStva. Po spe i žení spa -zatáho p-redmetu 
kúpy predávajúci uľ.radí kupujúcemu iba výnos z predaja predmetu kúpy, znížený o náklady 
ra spaťvzatíe pr dmetu kúpy a na jeho speŕažer-'e a predaj. Náklady na speňaženie/predaj 
änia bez dôkazu 10% obvyklej predajnej hednoty pr&dmetu kúpy. Tieto rttifdKJy sú vfiSň 
alebo niíSie, ôk pradávajúci preukáže vySšie a'ebo kupujú i nižáie náklady. 

3. Pokiaľ trvá výhrada vlastníctva, nesmie kupujúci s predmetom kúpy žiadnym spôsobom 
nakladať alebo ho zmluvne dať do užívania tretím osebám. Predmet kúpy sa nesmie najmä 
zaraziť zákjžným právom, odcudziť, prenajať, vypožičať tretej osobe a ani nesmie byť 
prevedená záruka zaň baz prsornneho súhlasu predávaji'iceho. Pri zásahu verílelbv 
Kupujúceho, ktoré postihujú predmet kúpy. najmä v prípade znadenía záložného práva na 
predmet kúpy, musí kupujúci pr&dávaiúcemu oznáfiirf túto skutočnosť bez zbytcčnério 
odkladu ntoponíčeriýrn ŕjgtom a faxom. 

4. Počas doby trvania výhrady vlastníctva je kupujúci cprávnený pre-dmet kúpy c í a ť a užívať, 
pckiaT riadne plní svoje záväzky z uzatvorenej kúpnej zmluvy a týchto obchc-dných 
podm<efK)k. Kupujúci nie je oprávnený po s trvania výhrady vlastníctva vykonáva pravý 
predmetu kúpy. 

5. Poctíš doby trvania výhrady víastníctva je kupu/jca povinný zabezpeäť p'edmet kúp/ proti 
krádeži, požianj, a'r-bo poškodeniu ako aj pre pv.úad zodpovednosti za škodu sposchenú 
prevádzkou motorového vczicua, ak ide o motorové vozidlo a to s p/irnerancu spo.uúcastou 
posteného a s uvaderim, že práva z poistnej zmluvy až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny 
prlntffcäte pradÉňajúdartU. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je toto poistenia predmetu 
kúpy oprávnený uzat vn ."predávajúci a pestná účtovať kupujúcemu ako súčasť pohľadávok z 
kúpnej zmluvy. Poisiná zniuva a doklady o zapiater.í coistného musia byť predávatúcemu na 
požiadanie predloJene. 

6. Kupujúci je povinný potas trvan-a výhrady vlastníctva na vlastné náklarry udržiavať predmet 
kúpy v riadnom slíJ-.-e a radno a včas zabezpečí váe'ky výrobcom predpísané servrsné 
prehliadky a údržbu ako a; vykonanie všetkých potrebných opráv. Akékc/vek opravy a údržbu 
je kupufúci povmný ľabezpečiť prostredníctvom servisnej siete predávajúceho. 

VI. Faktické vady uredmetu kúpy 
Obchodná spck>črosŕ ROTHLEHNER pracovné plosny, s.r.o. ako predávajúd '.yh^suje, že 
pracovTió pioámy zoopoveoajú stavu techniky v okamihu ich vyrobenia a aúčasrie spĺňajú 
legislatívne požiadavky na ich použitie v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy. Pndóvc.jci vy' -.je, 
le plošiny nemajú žiadr^ ŕ^-identné neidostatky, g ktorými Kupu;úceho vopred dôWadna 
; -e QbQ znám J Predávajúci poskytuje Kupujúce^nu záruku 6 mesiacov za akosť predmetu kiipy. 
Kupujúci sa vzdáva akýchkoľvek nárokov na všetky pÉWftt, ktoré vyplývajú z prijiadných 
faktických vád r •.. :-rie'u k;.py 

Vil. Spoločné a závere6:é ustanovenia 
1. Ak by bolo niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neúčinné, zostáva tým 

účinnosť ostatných ustanoverV nedotknutá. 
2. Predávajúci nezodpovedá kolujúcemu za Radne náhodné ani následné straty am utt£ zisk, 

ktoré môžu vyplyni akyc'iko'.'ek okolnosti. 
3. V pn'pade, že kupujúci nf>hude mať vo vzťahu k predávajúcamu v/sponaija"é vsatky tirančnó 

záväzky (záväzky z predchádzajúcich kúpnych alebo nájomných zm/úv, zmluvné pokuty, 
úroky z omeškania a pod.) ,-e predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy oas'úpiŕ. Kupujúci nie 
je v tomto phpade oprávnený domáhať sa náhrady škody. 

i AkékoľVek úda;e ctsiahnuté v kúpnej zmluve sú precmetom cbcno-.v-ŕňo Lajpmsiva a r«sfnú 
byť sprístupneré tralej osobe. 

S, Väelky právne vzťahy medzi predávajúcimi a kupujúcim Vyplývajúce z kúpnej zm.'uvy a týchto 

ccchodných pecmi^nek, v kúpr.e; zmluve a v týchto obchodných podmienkach neupravené, 
sa spravujú príslušnými us t l o v e n i a m i Obchodného zákonn'-ía č. 513/1991 Zo. v znení 
pŕatncm v Slovenskej repubir'-;e. 



Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 
Námestie s lobody č. 6, 810 05 Bratislava, P.O.BOX č.100 

Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Štátny dopravný úrad 

Č. k. : 6291/2010/ŠDÚ/z. 7267 Bratislava 19.02.201^ 

O S V E D Č E N I E Z Á S T U P C U V Ý R O B C U 

č. 0 7 7 5 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, štátny dopravný 
úrad (ďalej len „ministerstvo") v súlade s ustanovením § 4 ods. 8 zákona č. 725/2004 2, z. 
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

o s v e d č u j e 

ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., IČO: 44 248 881 
v zastúpení konateľmi spoločnosti -Zbynék Tomášek a Ladislav Kajan 

so sídlom Štefánikova 8/15, 949 01 Nitra 

pre dovoz samostatných technických jednotiek - pracovné plošiny 
značky WORDLIFT 
zahraničného výrobcu: Worldlift Industries AS so sídlom Tolderlundsvey 106, DK-5000 

Odense, Dánsko 

za účelom ich uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách 
v Slovenskej republike. 

Žiadateľ je v rámci tohto osvedčenia povinný: 

1. plniť všetky povinnosti zástupcu výrobcu ustanovené v zákone č. 725/2004 Z. z. 
a podmienky stanovené rozhodnutím č. k. 6291/2010/ŠDÚ/z. 7267 zo dňa 19.02.2010, 

2. distribuovať schválené samostatné technické jednotky, ktoré budú uvádzané na trh a do 
prevádzky na premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike, 

3. zriaďovať značkové servisy záručných a pozáručných opráv samostatných technických 
jednotiek zhodných so schváleným typom, 

4. zabezpečovať náhradné diely najmenej do piatich rokov po ukončení hromadného 
dovozu typu samostatnej technickej jednotky. 

Toto osvedčenie je neprenosné na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. 

Osvedčenie zástupcu výrobcu je platné na dobu neurčitú. 
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, 

O P R Á V N E N I E 
Evidenčné číslo : 

102/4/2009 - Z Z - S,0(ÔU,M).- Ab 

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 
1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 2. z.r o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe 
odborného stanoviska č.: 157/4/2009-1 z preverenia odbornej, spôsobilosti zamestnávateľa: 

Názov a šidlo: 

IČO: 

ROTHLEHNER pracovné pto*lňy »;r.o. 
Štefánikova 8/15 

949 01 Nitra 

44 248 881 

&3 

Na druh činnosti: 
S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích 
O Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: 

OU oprava a údržba 
M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky 

V rozsahu: 
technické zariadenia zdvíhacie skupina A: 

b pohyblivé pracovné pjojilny n 
• ; 

• 

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené 
v odbornom stanovisku č.: 157/4/2009-1 zo dňa 16.03.2009. 

• 

Platnosť oprávnenia do: 16.03.2014 

V Nitre dňa: 23.03.2009 
• 

• 

• • • • / 

• . * za Technickú inšpekciu, a.s. 

0096977 

Ing. Dušan Perniš 
riaditeľ pracoviska Nitra 

OPRZ23-271 
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TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s 

"'%^s' SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
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O P R Á V N E N I E 
Evidenčné Číslo oprávnenia:, 

103/4/2009-ZŽ-V-Ab 

vydané Technickou inšpekciou, ,a,s., Trnavská cesta-Sp, §21 01 Bratislava, podlá článku. 13 
STN EN ISO/IEC 17020 (015260):2005 na,základe odborného stanoviska Č.: 157/4/2009-2 
z preverenia odbornej spôsobilosti podnikateľa: 

Názov a sídlo: 

IČO; 

ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o. 
Štefánikova 8/15 

949 01 Nitra 

44 248 881 

Na druh činnosti: 
-

V výroba technických zariadení zdvíhacích 
V rozsahu: 
technické zariadenia zdvíhacie skupina A: 

b pohyblivé pracovné plošiny 

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené 
v odbornom stanovisku č.: 157/4/2009-2 zo dňa 16.03.2009. 

fiatnosf oprávnenia do: 16.03.2014 

V Nitre dňa: 23.03.2009 

. 

•jŕ**~ " " N 

0096978 

za Technickú inšpekciu, a.s 

Ing. Dušan Perniš 
riaditeľ pracoviska Nitra 

QPRZZ2-278 
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TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. 

Var C j L f Vg> 
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* t ó ^ SLOVENSKA REPUBLIKA 

O P R Á V N E N I E 
Evidenčné číslo : 

942/4/2007 - ZZ - S - Aa,b, Ba,b,c,e,f,h,i 

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 
1, písm. a) a § 15 ods, 4 zákona č. 124/2006 2. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. na základe 
odborného stanoviska č.: 8701/4/2007 z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa: 

Názov a sídlo: 

IČO: 

Ing. Libor Pažitný, OPTEZ 
Párovská 5 

949 01 Nitra 

35 334 142 

Na druh činnosti: 

S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích 

V rozsahu; 

technické zariadenia zdvíhacie skupina A: 
a žeriavy a zdvíhadlá 
b pohyblivé pracovné plošiny 

technické zariadenia zdvíhacie skupina B: 
a žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1 OOOkg 
b žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5 OOOkg vrátane 
c zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov 
e zdvíhacie rampy, plošiny a Čelá 
f vrátky 

h zvisle posuvné brány 
I zariadenie na zavesenie, uchopenie bremena 

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podfa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené 
v odbornom stanovisku č.: 8701/4/2007 zo dňa 12.12.2007. 

Platnosť oprávnenia do: 

V Nitre dňa: 20.12.2007 

12.12.2012 

za Technickú inšpekciu, a.s 

061948 Ing. Dušan Perniš 
riaditeľ pracoviska Nitra 

QPRZZ2-271 
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. ^ ^ T E C H N I C K Á IÍMŠPFK.OA, a.s. 

f(rj)J ppc 
% ^ r SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Číslo oprávnenia: OPO-000001-06 

'Ä/ 

- L 

V 

O S V E D Č E N I E 
Evidenčné číslo osvedčenia: 

091/4/2010 - 22 - A - Aa,b,c,k Ba,b,c,d,e,f,i 

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 
ods. 1, písm. c) a § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečností a ochrane zdravia pri práci 
v zneni neskorších predpisov a po overeni odborných vedomosti. 

dátum narodenia: 

trvalý pobyt: 

Ing. Libor Pažitný 

16. júla 1955 

Cabaj č. 286 

Cabaj-Čápor PSČ: 951 17 

na činnosť: 
A Revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích podfa § 16 

vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

v rozsahu: viď príloha č, 1 k OSVč.: 091/4/2010-ZZ-A 

Stanovisko z overenia č.: 00776/4/10-1 -ZZ/A 

Dátum záverečnej skúšky: 

Dátum a miesto vydania osvedčenia: 

8.3.2010 

Nitra, 9.3.2010 

Ing. Dušan Perniš 
riaditeľ pracoviska Nitra 

0109965 OSVZZ9-277 
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Príloha č, 1 k Osvedčeniu č.: 091/4/2010 - ZZ -A - Aa, b, c,k Ba,b,c,d,e,f,i 

technické zariadenia zdvíhacie skupina A; 
a žeriavy a zdvíhadlá 
b pohyblivé pracovné plošiny 
c výťahy - 3 
k zdvíhacie čelá vozidiel na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní 

technické zariadenia zdvíhacie skupina B: 
a žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg, s ľudským 

pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg a vrátky s motorovým pohonom 
b zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov 
c prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie a uchopenie bremena 
d zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel 
e nákladné stavebné výťahy bez prístupu osôb 
f zvisle posuvné brány 
i schodiskové výťahy a zvislé zdvíhacie plošiny pre invalidov 

Ing, Dušan Perniš 
riaditeľ pracoviska Nitra 

C3VZZ9-277 
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