
Návrh - KÚPNA ZMLUVA č.........../2019 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov   
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
Kupujúci: 
Názov:     Stredná odborná škola služieb a lesníctva 
     Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica 
Štatutárny orgán:   PhDr. Viera Gregáňová, riaditeľka 
Telefón:    0911 240 901 
IČO:     42317673 
DIČ:     2024134453 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu:    SK85 8180 0000 0070 0052 589 

 
  
Predávajúci: 
Názov: 
 
V zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Telefón: 

Článok  2 
Predmet  zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru – Čistiace prostriedky (ďalej len „tovar“) od 
dodávateľa  podľa prílohy č. 1 – Podrobná špecifikácia predmetu zákazky a platný 
cenník.  

2. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar je spôsobilý na uvedenie na trh 
a spĺňa kvalitatívne požiadavky, ktoré sú stanovené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

3. Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať v dohodnutom termíne a v mieste podľa čl. 4 
(Dodacie podmienky) a kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť 
dohodnutú kúpnu cenu podľa prílohy č. 1 – Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 
a platný cenník.  
 

Článok 3 
Kúpna cena 

1. Podrobná špecifikácia tovaru a jeho cien je uvedená v prílohe č.1 – Podrobná 
špecifikácia predmetu zákazky a platný cenník. 

2. Ceny sú vysúťažené ako jednotkové za mernú jednotku a kalkulované v eurách 
(EUR), bez DPH a s DPH, vrátane colných sadzieb, poistného, dopravy do miesta 
plnenia podľa požiadaviek kupujúceho a všetkých nákladov súvisiacich s obstaraním 
tovaru, vrátane vyloženia a vynesenia tovaru na adresu kupujúceho pred skladové 
priestory a pod. – príloha č.1. 

3. Vysúťaženú kúpnu cenu nie je možné prekročiť okrem prípadov, keď dôjde k zmene 
kúpnej ceny v dôsledku akýchkoľvek legislatívnych zmien v Slovenskej republike, 
majúcich vplyv na určenie ceny. 

4. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu znížiť jednotkové ceny kedykoľvek počas 
trvania zmluvy, a to v prípade zavedenia tzv. akciových cien tovaru na trhu (akcie), a 



to aj bez vyzvania kupujúcim, priamo znížením ceny vo faktúre vystavenej 
a doručenej kupujúcemu po dodaní tovaru, ktorého sa akciové ceny týkajú,  alebo  
keď dôjde k zmene kúpnej ceny v dôsledku akýchkoľvek legislatívnych zmien 
v Slovenskej republike, majúcich vplyv na určenie ceny. 
 

Článok 4 
Dodacie podmienky 

1. Miestom dodania tovaru je Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Školská 
jedáleň, vedúca Mária Palovičová, Podnikateľská činnosť Dušan Turányi, Zástupca 
riaditeľa pre ŠI Milena Sentíneková,  Kolpašská 1737/9, , 969 56 Banská Štiavnica 
a Ľubica Šutková, poverená osoba pre Školu, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica. 
Dodávka tovaru bude zabezpečená na účet a riziko predávajúceho až do okamihu 
prevzatia tovaru kupujúcim od dopravcu, potvrdením dodacieho listu odberateľom. 

2. Dovoz tovaru sa uskutoční   v termíne do 18.11.2019 , v pracovné dni,  v čase od 
07:00 hod do 12:00 hod.  

3. Kupujúci je zodpovedný za riadne prebratie a fyzickú kontrolu tovaru. Fyzická 
kontrola tovaru sa týka najmä: overenia nepoškodenia tovaru, spotrebnej doby 
tovaru, označenia tovaru v súlade s platnou legislatívou, súladu sortimentu dodaného 
tovaru s objednávkou tovaru, množstva tovaru, pachových vlastností tovaru, 
kvalitatívnych vlastností tovaru. Po fyzickej kontrole dodaného tovaru poverený 
zamestnanec kupujúceho potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste. 

4. V prípade, že na základe fyzickej kontroly pri dodaní tovaru kupujúci (poverený 
zamestnanec) zistí nezrovnalosti chyby a vady tovaru, resp. jeho nesúlad 
s objednávkou, tovar nepreberie a vystaví protokol o zistení nezrovnalostí. 
Predávajúci  je povinný na vlastné náklady dodať do 24 hodín od reklamácie 
požadovaný tovar, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.  
 

Článok 5 
Platobné podmienky 

1. Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu na dodaný tovar doklad – faktúru, 
samostatne za školskú jedáleň, podnikateľskú činnosť, školský internát a školu,  
ktorú je kupujúci povinný uhradiť formou bezhotovostného platobného styku bez 
zálohovej platby. Cena je uvedená bez DPH, DPH a s DPH.  

2. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.  
3. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady faktúry považuje deň pripísania príslušnej 

finančnej sumy na účet predávajúceho.  
 

Článok 6 
Zodpovednosť za nedostatky 

1. Kupujúci má právo na bezchybné plnenie dodávky tovaru. Ak tovar pri prevzatí 
vykazuje zjavné nedostatky, kupujúci tieto okamžite reklamuje pri prevzatí a súčasne 
si vyhradzuje právo na ich bezplatné odstránenie. 

2. Ak kupujúci pre prevzatí tovaru zistí skryté nedostatky, má právo na ich bezplatné 
odstránenie a to v lehote do 7 dní od doručenia jeho písomnej reklamácie 
predávajúcemu. 

  
Článok 7 

Osobitné dojednania 
1. Predávajúci  je povinný ihneď oznámiť zánik platného povolenia na predaj 

a distribúciu tovaru. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú vzájomne informovať o všetkých 

skutočnostiach, pri ktorých predpokladajú, že by mohli viesť k škodám a usilovať sa 
prípadné škody odvrátiť. 

 



Článok 8 
Sankcie , pokuty 

1. Pri porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zo strany predávajúceho,  vzniká 
kupujúcemu nárok uplatniť si voči predávajúcemu zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 10% z vysúťaženej sumy za každé takéto porušenie jednotlivo. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty špecifikovanú v tomto článku 
Zmluvy považujú za primeranú, pretože pri rokovaniach o dohode a výške zmluvnej 
pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej 
povinnosti. 

 
Článok 9 

Doba platnosti zmluvy a ukončenie zmluvy 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 18.11.2019. 
2. Táto zmluva môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby: 

a) odstúpením 
3. Odstúpiť od  zmluvy môžu obidve zmluvné strany v prípade podstatného porušenia 

zmluvného záväzku druhou zmluvnou stranou. 
4. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle 

zmluvnej strany, ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od zmluvy, bude doručený 
druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností o dátume doručenia sa má za to, že 
oznámenie bolo doručené v 3. deň po jeho odoslaní. 

5. Aj v nasledujúcich prípadoch je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou 
platnosťou bez predchádzajúceho písomného oznámenia o neplnení záväzkov a to aj 
bez výzvy na dodatočné splnenie záväzkov, a bez toho, aby kupujúcemu vznikla 
z dôvodu odstúpenia povinnosť nahradiť škodu: 
a) predávajúci podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu 
b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči predávajúcemu treťou osobou, 

pričom predávajúci je platobne neschopný, alebo je v situácií, ktorá odôvodňuje 
začatie konkurzného konania, 

c) bol na majetok predávajúceho vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie 
konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, 

d) dodávateľ vstúpil do likvidácie. 
4. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa 

účinnosti odstúpenia od zmluvy. 
 

 
Článok 10 

Záverečné ustanovenie 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnených zástupcov oboch 

zmluvných strán 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne oznamovať zmenu v údajoch 

v článku 1 tejto zmluvy 
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne  
platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach – dva vyhotovenia ostávajú u 
kupujúceho a jedno vyhotovenie ostáva predávajúcemu. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 – Podrobná špecifikácia predmetu 
zákazky a platný cenník počas trvania zmluvy, Predávajúci súhlasí s podmienkami 
súťaže určenými obstarávateľom, ktorej sa stal víťazom. 

6. Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou 
odberateľa zverejniť túto zmluvu v centrálnom registri zmlúv – www.vucbb.sk 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a bola 
uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, nie v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom. 

http://www.vucbb.sk/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Banskej Štiavnici, dňa ...........................  V ....................... dňa ......................... 
 
 
 
 
 
 
Kupujúci:      Predávajúci: 
 
 


