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Návrh 

Kúpno-predajná zmluva č.  

uzatvorená v zmysle ust. § 409  a násl. Zákona č. 513/1991 Z. z.  Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov 

 

Článok I. 

Účastníci dohody 

 

1.1. Kupujúci:  Mesto Krompachy 

Sídlo:  Mestský úrad, Nám. slobody 1, 053 42 Krompachy 

IČO:  00329282 

DIČ:  2021331488 

zast.:   Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta 

IBAN:  SK86 5600 0000 0034 0034 7023 

 (ďalej len „kupujúci“) 

 

1.2. Predávajúci:  

Sídlo :  

IČO:  

DIČ: 

IBAN: 

   

 (ďalej len „predávajúci“) 

 

uzatvárajú  

 túto kúpno-predajnú zmluvu: 

Článok II. 

Preambula 

 

2.1 Táto kúpno-predajná zmluva  je uzatvorená v nadväznosti na ustanovenia Zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ako výsledok verejnej súťaže s názvom predmetu zákazky: „Obstaranie 

interiérového vybavenia pre MŠ na ulici SNP“. 

2.2 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že táto kúpno-predajná zmluva sa v ďalšom texte označuje 

ako „zmluva“ a účastníci dohody ako „zmluvné strany“. 

 

Článok III. 

Predmet plnenia zmluvy 

 

3.1  Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar podľa Prílohy č. 1 

v rámci predmetu zákazky: „Obstaranie interiérového vybavenia pre MŠ na ulici SNP“ (ďalej 

len „tovar“) a záväzok kupujúceho zaplatiť za dodaný tovar dojednanú kúpnu cenu. Príloha č. 1 

tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
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3.2 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru po tom, čo mu bol tovar odovzdaný a bola 

zaplatená jeho kúpna cena. 

Článok IV. 

Termín a miesto dodania predmetu plnenia zmluvy 

 

4.1 Miesto dodania tovaru: ZŠ s materskou školou,SNP 47, 053 42 Krompachy. 

4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať a namontovať interiérové vybavenie podľa potrieb kupujúceho v 

lehote do 30 dní odo dňa doručenia  objednávky na plnenie tejto zmluvy elektronicky a to e-

mailom,  na adresu poskytnutú predávajúcim uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

4.3 Predávajúci pred dodaním tovaru upozorní kupujúceho na dodávku tovaru aspoň 3 /tri/ pracovné 

dni pred plánovanou dodávkou tovaru. 

4.4 V prípade, ak tovar nebude spĺňať vlastnosti požadované kupujúcim (uvedené v Prílohe č. 1 

tejto zmluvy), kupujúci je oprávnený prevzatie tovaru odmietnuť bez povinnosti zaplatiť zaň 

dohodnutú kúpnu cenu. 

4.5 Prevzatie tovaru bez výhrad potvrdí za kupujúceho poverený zamestnanec na dodacom liste. 

 

Článok V. 

Cena predmetu plnenia zmluvy a platobné podmienky 

 

5.1 Celková cena tovaru vrátane dodania a montáže je: ......................................(slovom:................). 

Cena je konečná, predávajúci nie je platca DPH. 

 

Cenová špecifikácia je Prílohou č.1 tejto zmluvy. 

 

V prípade, ak predávajúci nie je platcom DPH, dohodnutá cena je cenou konečnou a v prípade, 

ak sa predávajúci počas plnenia zmluvy stane platcom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na 

zmenu dohodnutej ceny za predmet zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

 

5.2 Celková cena je pre obidve zmluvné strany záväzná a konečná a pokrýva všetky zmluvné 

záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu plnenia 

zmluvy v rozsahu podľa tejto zmluvy a špecifikácie predmetu zákazky. Kúpna cena je 

dohodnutá vrátane všetkých služieb, ktoré súvisia s dopravou tovaru na miesto dodania tovaru. 

5.3 Kúpna cena za dodaný tovar bude uhradená formou bezhotovostného platobného styku v 

eurách v 60 dňovej lehote splatnosti odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. 

 

Článok VI. 

Zmluvné sankcie 

 

6.1 V prípade ak je predávajúci v omeškaní so splnením povinností podľa bodu 4.2 zmluvy má 

kupujúci nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny tovaru, t. j. z ceny danej 

rozsahom konkrétnej objednávky, a to za každý deň omeškania až do riadneho dodania tovaru 

kupujúcemu, pričom predávajúci je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť do 3 kalendárnych 

dní od doručenia výzvy kupujúceho. 

6.2 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr podľa bodu 5.3 zmluvy má predávajúci nárok 

na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do ich 

zaplatenia. 
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Článok VII. 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 

 

7.1 Predávajúci poskytuje kupujúcemu 24 mesačnú záruku na dodaný tovar. Záručná doba začína 

plynúť dňom podpisu dodacieho listu kupujúcim. 

7.2 Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich 

zistení. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť 

a začína plynúť nová 24 mesačná záručná doba dňom odovzdania vymeneného tovaru alebo 

jeho časti. 

7.3 Oznámenie o vadách musí obsahovať najmä: 

a) označenie a číslo zmluvy, 

b) názov, označenie a typ reklamovaného tovaru, 

c) popis vady, 

d) číslo dodacieho listu. 

7.4 Nároky kupujúceho z vád tovaru sa riadia ustanoveniami § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi 

predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách. 

7.5 Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vady a nedostatky uplatnené reklamáciou bezodplatne 

na vlastné náklady do 2 pracovných dní od jej uplatnenia, t. j. od doručenia, inak má kupujúci 

právo odstúpiť od zmluvy, resp. jej časti týkajúcej sa reklamovaného tovaru. 

 

Článok VIII. 

Doručovanie 

 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon niektorej zmluvnej strany smerujúci ku zmene alebo 

zániku právneho vzťahu založeného touto zmluvou, musí byť písomný (ďalej len „písomnosť“) 

a musí byť doručený do vlastných rúk na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v 

zmluve, inak je takýto právny úkon neplatný. Písomnosti je možné doručiť buď osobne, 

prostredníctvom písomne povereného zástupcu alebo poštou ako doporučenú zásielku. Zmluvné 

strany sa dohodli, že pri použití iného spôsobu doručovania účinky doručenia nenastávajú. 

8.2 Povinnosť zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenú a písomnosť sa považuje 

za doručenú, len čo ju druhá zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí svojím 

vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie písomností. 

8.3 Účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy ak  

a) ju pošta vrátila zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia takejto písomnosti 

zmluvnej strane alebo 

b) doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím tej zmluvnej strany, ktorej 

bola písomnosť adresovaná, a to dňom, kedy k takému konaniu došlo alebo  

c) zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia písomnosti. 
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Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1 Predávajúci bol vo verejnom obstarávaní – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona  

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie  

tovaru „Obstaranie interiérového vybavenia pre MŠ na ulici SNP“ vyhodnotený ako úspešný 

uchádzač za účelom uzatvorenia kúpno – predajnej zmluvy. 

9.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledného zo zmluvnej strany tejto zmluvy a  

účinnosť po kladnej verifikácii procesu verejného obstarávania a po doručení  osobitnej 

objednávky predávajúcemu. 
 

9.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak, sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými v Slovenskej republike. 

9.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden rovnopis zostane predávajúcemu a tri 

rovnopisy zostanú kupujúcemu. 

9.5 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaci s dodávaným tovarom 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a to oprávnenými osobami v zmysle 

článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP č.: ZM_SEP-

IMRK2-2019-002569 a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

9.6 Zmeny a doplnky zmluvy je možné robiť len písomne vo forme dodatkov, ktoré sa po podpísaní 

obidvomi zmluvnými stranami stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

9.7 Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, že zmluvu uzatvárajú 

na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že nebola uzatvorená pod 

nátlakom, v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú. 

9.8 Prílohu č. 1 k tejto zmluve tvorí cenová ponuka predložená na základe výsledku verejného 

obstarávania ako zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

 

V ....................................... dňa: ..................   V Krompachoch dňa: .......................... 

 

za predávajúceho:       za kupujúceho : 

 

 

 

 

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

                                       Ing. Iveta Rušinová 

                                      primátorka mesta 

 


