
Kúpna zmluva  
1 ZML 150 008 

 
čl. I 

Zmluvné strany 
 
Kupujúci:  Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 
Sídlo:  Novozámocká 220, 949 05 Nitra  
Zastúpený:  Ing. Oľga Hodálová 
IBAN : SK 95 8180 0000 0070 0030 5332 
SWIFT : SPSRSKBA 
IČO: 42114985 
DIČ:  2022445799 
e-mail: polytechnr@mail.telekom.sk 
 (ďalej len „kupujúci“) 

 
Predávajúci:  KVANT spol. s r.o.  
Sídlo:   FMFI Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava 
Štatutárny orgán:  RNDr. Ľubomír Mach, konateľ 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.  
IBAN:  IBAN: SK65 7500 0000 0040 1352 8494  
SWIFT:   CEKOSKBX  
IČO:  31398294   
DIČ:   2020330565 
IČ DPH:  SK2020330565     
Označenie registra:  odd. s.r.o., vložka č. 9220/B 
(ďalej len „predávajúci“) 

čl. II 
Predmet zmluvy 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar – Výučbové CNC stroje a príslušenstvo a iný s tým 
súvisiaci tovar, a to so špecifikáciu definovanej v Prílohe č. 1 (príloha musí byť v súlade s predloženou 
ponukou) 
 

Názov položky Popis Cena bez 
DPH v € 

DPH 
v € 

Spolu 
s DPH v € 

CNC 4 osová CNC fréza 
UNIMAT PLUS 

CNC 4 osová CNC fréza, presnosť: 0,07mm, 
ovládacia elektronika obsahuje: zverák, 
frezky, klieštiny  

1408,33 281,67 1690,00 

Riadiaci softvér CNC 4-
osej frézy PLUS UNIMAT 

softvér pre simuláciu CNC 4-osej frézy PLUS 
UNIMAT, obsahuje príklady programovania 1033,33 206,67 1240,00 

Výučbový CNC sústruh 
UNIMAT 

2 krokové motory, 3-čeľusťové skľučovadlo, 
2-polohová nožová hlava,  
ovládacia elektronika, náhradné nože  

1316,67 263,33 1580,00 

Riadiaci softvér CNC 
sústruhu UNIMAT 

softvér pre simuláciu CNC sústruhu UNIMAT 
- obsahuje príklady programovania 570,83 114,17 685,00 

CAD/CAM softvér pre 
spoluprácu s výučbovými 
CNC strojmi 

softvér pre spoluprácu s výučbovými CNC 
strojmi 441,67 88,33 530,00 

Príslušenstvo 
k výučbovým CNC 
strojom 

zverák pre frézovačku, 10 presných 
kovových upínacích hrotov, frézovacia 
(sústružnícka) súprava (3,4,5,6 mm),  
5 ks sústružníckych nožov 

220,83 44,17 265,00 

Spolu 
  4991,67 998,33 5990,00 



 
2. Množstvo a cena za dodanie  tovaru: viď  predchádzajúca tabuľka. 

 
3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať v súlade so zmluvou a zaplatiť predávajúcemu riadne a 

včas kúpnu cenu.  
4. Pokiaľ stranami písomne nie je dohodnuté niečo iné, predávajúci splní svoju povinnosť dodať 

kupujúcemu tovar tým, že:  
a) pristaví v obvyklom čase svoje vozidlo s tovarom na kupujúcim určené miesto a umožní 

kupujúcemu alebo ním určenej osobe prevziať tovar, 
b) odovzdá tovar tretej osobe na prepravu kupujúcemu alebo odošle tovar kupujúcemu,  
c) umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v priestoroch predávajúceho. 

 
čl. III  

Termín dodania 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 30 pracovných dní od prijatia 

objednávky. 
2. Objednávka je okamihom doručenia do dispozície predávajúceho (telefonicky, mailom, faxom, 

písomne) pre obe zmluvné strany záväzná.  
 
 

čl. IV  
Podmienky dodania a prevzatia tovaru 

  
1. Tovar je dodávaný na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku 

potrebnú súčinnosť na prevzatie tovaru a potvrdenie prevzatia tovaru.  
2. Kupujúci môže odmietnuť dodávku tovaru len v prípade zjavných chýb tovaru, spočívajúcich 

v poškodení tovaru. Zjavné chyby je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho ihneď pri dodaní 
tovaru, inak jeho práva zo zjavných chýb zanikajú a má sa za to, že tovar bol dodaný bez zjavných 
chýb. 

3. Strany sa výslovne dohodli, že chyby tovaru sa delia nasledovne: 
a) viditeľné mechanické poškodenie tovaru vrátane nevhodného obalu a škrabancov a ostatné 

zjavné chyby, ktoré sú viditeľné priamo pri dodaní tovaru – kupujúci je povinný tieto oznámiť 
predávajúcemu (nie osobe dodávajúcej tovar) najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru.  

b) akékoľvek chyby, ktoré sú zistiteľné zapnutím alebo vyskúšaním tovaru sa považujú za zjavné 
chyby. Strany sa dohodli, že kupujúci je povinný odskúšať funkčnosť tovaru, a to najmä jeho 
pripojením do el. siete a zapnutím (v prípade zariadení  napájaných aj z iného zdroja odskúšaním 
aj iného zdroja) najneskôr 5 dní nasledujúcich po dni dodania tovaru a v tejto lehote písomne 
uplatniť u predávajúceho zistené chyby tovaru. Po tejto lehote nároky z  chýb zistiteľných 
zapnutím alebo vyskúšaním tovaru  zanikajú. 

c) chyby zistiteľné používaním tovaru – jedná sa o skryté chyby, ktoré je kupujúci oprávnený uplatniť 
u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 14 dní ako chyby zistil, 
po uplynutí tejto lehoty nároky kupujúceho z týchto chýb tovaru zanikajú. 

4. Strany sa dohodli, že o prevzatí tovaru nemusí byť vyhotovený samostatný dodací list, ale kupujúci, 
resp. ním poverená osoba potvrdí prevzatie tovaru podpisom faktúry, ktorá v takom prípade bude 
slúžiť zároveň ako dodací list.  

5. Predávajúci tovar dodá spolu s návodom na obsluhu v tlačenej alebo elektronickej forme v štátnom 
jazyku.  

 
čl. V 

Fakturačné a platobné podmienky 
1. Nárok na uhradenie dodaného tovaru vznikne predávajúcemu až dodaním faktúry. Faktúra musí 

obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona číslo 222/2004 Z.z.  v platnom 
znení.  Splatnosť faktúry je 30 dní.  



2.  V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené 
náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová 
lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej faktúry Objednávateľovi.   

3. Faktúry a všetky účtovné dokumenty odovzdáva zhotoviteľ objednávateľovi v troch rovnopisoch. 
4. V prípade pochybností o výške dohodnutej kúpnej ceny platí, že stranami dohodnutá, v objednávke 

alebo vo faktúre uvedená cena je cenou bez DPH, ku ktorej predávajúci pripočíta DPH v zmysle platnej 
legislatívy. 

 
čl. VI 

Zodpovednosť za chyby tovaru 
1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, v kvalite, vyhotovení a za podmienok podľa tejto 

zmluvy. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej 
republike a vyhovuje platným medzinárodným zmluvám a všeobecne záväzným  právnym predpisom 
Slovenskej republiky.  

2. Ak predávajúci poskytuje kupujúcemu pri konkrétnej dodávke tovaru záruku, platí, že záruka sa 
poskytuje po dobu, ktorá je ako záručná doba uvedená na faktúre, vystavenej predávajúcim.   
Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu na predmet kúpy záruku v dĺžke 24 mesiacov.  

3. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo skladovaním predmetu 
zmluvy kupujúcim. Škody, ktoré vzniknú pri vykládke sa považujú za škody spôsobené kupujúcim.  

 
čl. VII 

Doba platnosti   zmluvy 
1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to s účinnosťou od dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

do dodania  tovaru.  
 

čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

1. Ohľadom doručovania sa strany výslovne dohodli, že kým kupujúci písomne neoznámi predávajúcemu 
inú adresu, zasiela predávajúci písomnosti kupujúcemu na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy 
alebo na adresu sídla  kupujúceho zverejnenú v čase odoslania zásielky v internetovom výpise 
z registra, v ktorom je kupujúci zapísaný. Takto zaslané písomnosti sa považujú za doručené 
kupujúcemu a majú všetky zákonné účinky prevzatia uplynutím siedmeho dňa od ich odovzdania na 
poštovú prepravu.  

2. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci dve a predávajúci 
jedno vyhotovenie. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej 
zverejnení podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi. 

 
          
V Nitre, dňa 07.08.2014                                                            V .............................., dňa ........................... 
 
 
 
 
 
 
.........................................................                           ........................................................... 
            Ing. Oľga Hodálová                    RNDr. Ľubomír Mach 
                  riaditeľka SOŠP          konateľ 


