
  

 
 

 Kúpna zmluva 
č. ...................... 

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci: 

Názov :  Stredná odborná škola polytechnická 

Sídlo :  Novozámocká 220, 949 05 Nitra 

IČO   :  42 114 985 

DIČ :  202244 5799 

Zastúpený :  Ing. Oľga Hodálová, riaditeľka školy 

Tel. :  037 6530 701        

e-mail   : polytechnr@centrum.sk 

Kontaktná osoba  : Ing. Richard Labovský, tel.č. 0911 345 215 

                

              (ďalej len „kupujúci“) 

a 
 

Predávajúci:    

Obchodné meno :  Peter Skubák - AD REM 

Sídlo :  Švabinského 16, 851 01 Bratislava 

IČO :  11 782 889 

Zastúpený :  Peter Skubák, živnostník  

Kontaktná osoba :  Peter Skubák 

Bankové spojenie :  VÚB  

Číslo účtu :  0012440062/ 0200 

Zapísaný :  Obvodný úrad Bratislava V, číslo živnostenského registra: 105-5267 

Tel.                             :   02 / 44 63 37 62 

E-mail :   info@preskoly.sk 

 

             (ďalej len „predávajúci“) 
 

uzatvárajú túto kúpnu zmluva (ďalej len zmluva) za nižšie uvedených podmienok: 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru, špecifikovaného v Prílohe č. 1- Cenová ponuka, 

(ďalej len predmet kúpy) a prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na 

kupujúceho, ktorý sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť kúpnu cenu, a to za podmienok 

dohodnutých touto zmluvou. 

 

2. Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom predmetu kúpy a potvrdzuje, že bol oboznámený s      

Prílohou č. 1 tejto zmluvy, ktorá obsahuje špecifikáciu dodávaného tovaru, čo do množstva, 

druhu a ceny. 
 

Čl. III 

Základné podmienky plnenia 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať  kupujúcemu predmet kúpy podľa Prílohy č. 1, vrátane 

príslušných dokladov vzťahujúcich sa k predmetu kúpy a tiež sa zaväzuje  uhradiť všetky 

náklady súvisiace s dodávkou predmetu kúpy. 
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2. Predávajúci je povinný súčasne s dodaním predmetu kúpy v mieste podľa Čl. IV tejto zmluvy 

odovzdať kupujúcemu tieto  sprievodné doklady: 

a) dodací list; 

b) tie písomné doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy. 

 

3.  Predávajúci  je povinný  predmet kúpy zabaliť a vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na  

     uchovanie a ochranu tovaru.  

 

Čl. IV 

Miesto a čas dodania predmetu kúpy 

 

1. Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy kupujúcemu do miesta jeho sídla, a to na adresu:  

     Novozámocká 220, 949 05 Nitra. 

 

2. Predávajúci je povinný dodávať kupujúcemu predmet kúpy priebežne v rámci dodacej lehoty, 

ktorá končí dňa ...................... 

 

Čl. V 

Kúpna cena 

 

 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene v celkovej výške 5.526,40 € (slovom 

päťtisícpäťstodvadsaťšesť euro a štyridsať eurocentov). Kúpna cena jednotlivých položiek 

predmetu kúpy je špecifikovaná v Prílohe č. 1. tejto zmluvy. 

 

Čl. VI 

Fakturácia a platobné podmienky 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť v troch vyhotoveniach faktúru na kupujúceho, a to v lehote 

najneskôr do 14 dní od termínu odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu, podľa Čl. VI ods. 4 

tejto zmluvy. 

 

2. Kupujúci je povinný základe faktúry predávajúceho zaplatiť kúpnu cenu bezhotovostne, 

bankovým prevodom na účet predávajúceho, a to v lehote splatnosti 40 - ich kalendárnych dní 

od dňa doručenia  faktúry kupujúcemu. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že za deň zaplatenia kúpnej ceny bude považovaný deň odpísania 

finančných prostriedkov v celkovej výške kúpnej ceny z účtu kupujúceho v prospech účtu 

predávajúceho. 

 

4. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platnej legislatívy SR. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú 

v nej uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, je kupujúci oprávnený pred uplynutím doby jej 

splatnosti túto faktúru vrátiť predávajúcemu. Opravená alebo nová faktúra musí obsahovať 

novú 40 - dňovú lehotu splatnosti, počítanú od dňa jej doručenia kupujúcemu. 

 

Čl. VII 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy 

v stave spôsobilom na riadne užívanie a v čo najlepšej akosti a vyhotovení, aby bol  využiteľný 

na účel,  na ktorý je predmet kúpy určený. 

 

2. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete kúpy neviazne  žiadne záložné právo, vecné právo, nie je 

zaťažené právami tretích osôb a nemá ani iné právne vady. 
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3. Kupujúci vyhlasuje, že dobre pozná jednotlivé položky kupovaného tovaru, ktorý je  

špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, v tomto stave predmet kúpy od predávajúceho kupuje 

a nadobúda k nemu vlastnícke práva za podmienok dohodnutých v Čl. VIII tejto zmluvy.  

 

4. Kupujúci je povinný prevziať predmet kúpy podľa tejto zmluvy a zaplatiť predávajúcemu kúpnu 

cenu dohodnutú v Čl. V tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami v Čl. VI tejto zmluvy. 

 

5. Kupujúci je povinný, pri prevzatí a odsúhlasení jednotlivých položiek predmetu kúpy, písomne 

potvrdiť prevzatie predmetu kúpy na dodacom liste predloženom predávajúcim. 

 

6. Predávajúci sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania/ súvisiaceho s dodávanými 

tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku číslo ………….. uzatvorenej medzi Agentúrou Ministerstva školstva Slovenskej  

republiky  pre  štrukturálne  fondy  EÚ a kupujúcim. Táto kontrola môže byť vykonaná len 

oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 VZP Zmluvy o poskytnutí NF. 

 

Čl. VIII 

Vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na tovare 

 

1. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až dňom zaplatenia kúpnej ceny 

podľa Čl. V tejto zmluvy. 

 

2. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho dňom prevzatia predmetu 

kúpy v mieste a čase dohodnutom v  Čl. IV tejto zmluvy. 

 

Čl. IX 

Záväzok mlčanlivosti 

 

1. Všetky informácie obsiahnuté v tejto zmluve ako i tie, ktoré si strany pre splnenie predmetu 

zmluvy navzájom poskytli, sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej osobe 

môže zmluvná strana len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Tento 

záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu. 

 

2. Povinnosť kupujúceho sprístupniť informácie podľa ods. 1 tohto Článku zmluvy v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám týmto nie je dotknutá. 

 

Čl. X 

Zodpovednosť za vady 

 

1. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy oboznámil so stavom predmetu kúpy 

jeho ohliadkou, tento stav mu je dobre známy a predmet kúpy v tomto stave kupuje od 

predávajúceho a nadobúda k nemu vlastnícke právo. 

 

2. V prípade, že sa po prevzatí predmetu kúpy kupujúcim vyskytnú vady tieto je povinný 

odstrániť predávajúci na vlastné náklady. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená táto zmluva 

podstatným spôsobom, môže  kupujúci  od predávajúceho požadovať odstránenie vád: 

a/ dodaním náhradného tovaru, dodaním chýbajúceho tovaru a odstránením právnych vád; 

b/ opravením tovaru, ak sú vady opraviteľné; 

c/ požadovaním primeranej zľavy z kúpnej ceny; 

d/ odstúpením od zmluvy.  

 

3. Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia 

predmetu kúpy, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť. 
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4. Predávajúci zodpovedá za vady: 

a) zrejmé vady /množstvo, neúplnosť, zrejmá porušenosť a pod./  

b) ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. 

 

5. Kupujúci je povinný predávajúcemu oznámiť vady množstva a druhu tovaru bez zbytočného 

odkladu, najneskôr do 10 dní od dodania tovaru do miesta dodania určeného v Čl. IV tejto 

zmluvy a prevzatia predmetu kúpy kupujúcim, vychádzajúc z dňa uvedeného na dodacom liste.  

 

Čl. XI 

Záruka za akosť 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu na predmet kúpy záruku za akosť v dĺžke 24 

mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania dodacieho listu kupujúcim.  

 

2. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemôže kupujúci užívať tovar pre jeho vady. 

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu tak za faktické, ako aj za právne vady predmetu kúpy. 

 

Čl. XII 

Sankcie 

 

1. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny podľa Čl. V tejto zmluvy 

v termíne určenom podľa Čl. VI ods. 2 tejto zmluvy, má predávajúci právo na zaplatenie 

zákonného úroku z omeškania v zmysle Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. v platnom znení. 

 

2. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu kúpy podľa Čl. IV tejto zmluvy má 

kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z hodnoty nedodaného tovaru za každý deň 

omeškania. 

 

Čl. XIII 

Odmietnutie prevzatia pre nekvalitu 

 

V prípade, že dodávaný predmet kúpy je nekvalitný, poškodený a  nespĺňa parametre stanovené 

v STN,  je kupujúci oprávnený predmet kúpy odmietnuť  a požadovať dodanie nového tovaru.  

  

Čl. XIV 

Skončenie zmluvy. Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Túto zmluvu je možné skončiť písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán, prípadne 

odstúpením od zmluvy. 

 

2. Od tejto zmluvy je oprávnený jednostranne odstúpiť kupujúci, a to v prípade podstatného 

porušenia tejto zmluvy predávajúcim. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany predávajúceho 

budú považovať porušenie povinností predávajúceho uvedených v Čl. II ods. 2, Čl. III ods. 

1, Čl. IV, Čl. VII ods. 1, ods. 2, Čl. X ods. 3 a v Čl. XI ods. 1 tejto zmluvy. 

 

4. Na porušenie zmluvných podmienok musí byť predávajúci upozornený doporučeným listom 

kupujúceho obsahujúcim stanovenie doby na nápravu v dĺžke najmenej 14 dní od doručenia 

uvedeného listu predávajúcemu. 
 

5. Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom jeho doručenia na adresu predávajúceho. Zmluvné 

strany sa dohodli, že písomnosť sa považuje za doručenú tretím dňom od dňa uloženia zásielky 

na pošte. 
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Čl. XV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných  

strán. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej 

stránke objednávateľa, pod podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom  ako prijímateľom nenávratného 

finančného príspevku a  Agentúrou Ministerstva školstva  Slovenskej  republiky  pre  

štrukturálne  fondy  EÚ  ako poskytovateľom nenávratného finančného príspevku číslo  

................/OPV - ďalej len „Zmluva o NFP“, pričom splnenie podmienky nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy o NFP musí časovo predchádzať nadobudnutiu účinnosti tejto zmluvy. 

 

2. Právne vzťahy  neupravené  touto  zmluvou  sa  riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného  

zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými  právnymi predpismi. 

 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1- Cenová ponuka a elektronický výpis zo 

Živnostenského registra predávajúceho, ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy.   

 

4. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými 

zástupcami obidvoch zmluvných strán. Ak bude v budúcnosti podpísaný dodatok k tejto 

zmluve, bude priložený k tejto zmluve ako jej  neoddeliteľná súčasť. 

        

       5. Táto zmluva  je vyhotovená v  štyroch vyhotoveniach s platnosťou prvopisu, z ktorých kupujúci  

           obdrží tri vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie zmluvy. 

 

6. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená podľa ich slobodnej a vážnej 

vôle, že si ju riadne prečítali, súhlasia s ňou a na dôkaz záväznosti a súhlasu s jej obsahom túto 

zmluvu podpisujú. 

 

 

V Nitre,  dňa.......................                                                          V Bratislave, dňa .......... 

 

 

 

Kupujúci: Predávajúci:   

 

 

 

.......................................... ............................................ 

   Ing. Oľga Hodálová                                                                      Peter Skubák 

     riaditeľka SOŠP                                                                             živnostník 

 

                                                                                                                    

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02. 2013 



Cenová ponuka  ku Kúpnej zmluve č.: ..........................                     Príloha č. 1 
 

P.č.  Názov MJ Počet 

Cena za 

požadovaný  

počet bez 

DPH 

DPH 
Cena vrátane 

DPH 

1 

Berliner Platz NEU 1 Lehr u Arbeitbuch 1 
ks 25 

      

mit 2 Audio-CD       

2 2 Audio CD zum Lehrbuchteil ks 3       

3 DVD 1 ks 3       

4 Lehrerhandreichungen 1 ks 3       

5 Testheft mit Audio CD ks 3       

6 

Berliner Platz NEU 2 Lehr u Arbeitbuch 2 

mit 2 Audio-CD Ks 25       

mit 2 Audio-CD       

7 2 Audio CD zum Lehrbuchteil Ks 3       

8 DVD 2 Ks 3       

9 Lehrerhandreichungen 2 Ks 3       

10 Testheft mit Audio CD Ks 3       

11 

Berliner Platz NEU 3 Lehr u Arbeitbuch 3 
Ks 25 

      

mit 2 Audio-CD       

12 2 Audio CD zum Lehrbuchteil Ks 3       

13 DVD 3 Ks 3       

14 Lehrerhandreichungen 3 Ks 3       

15 Testheft mit Audio CD Ks 3       

16 

Nemecký obchodní dopis sa vzorovými 

dopisy 
Ks 3 

      

17 Testy k moderní gramatice nemčiny Ks 3       

18 Wirubendeutche Grammatik Ks 3       

19 Wir wiederholen Ks 3       

20 Worter Bilder Situationen Ks 3       

21 LINGEA slovensko - nemecký hovorník Ks 3       

22 SOLUTIONS Elementary Ks 53       

23 Teachersbook Ks 3       

24 CD Ks 3       

25 SOLUTIONS Pre-Intermediate Ks 116       

26 Teachersbook Ks 3       

27 CD Ks 3       

28 SOLUTIONS Intermediate Ks 93       

Spolu       

 
 

V Nitre,  dňa......................                                                          V Bratislave, dňa......................... 

 

 

Kupujúci:                                                                               Predávajúci:   

 

 

 

.......................................... ............................................ 

    Ing. Oľga Hodálová                                                                      Peter Skubák 

      riaditeľka SOŠP                                                                             živnostník                                                                

 

12.02. 2013 


