
Kúpna zmluva  
(uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka) 

 
Čl. I. 

Zmluvné strany 
 
Predávajúci:  Peter Jenčík  SooF 
  Lorencova 1 
  Prevádzka: Trangusova 3 
  053 42 Krompachy 
  zastúpený: Peter Jenčík - majiteľ  
  IČO: 33056277 
  DIČ: 1020679924 
  IČ DPH: SK1020679924 
  č. účtu: 2629840524/1100: 
  bankové spojenie: Tatra banka  
  tel. 053/4470152 
     (ďalej len dodávateľ) 
 
 
Kupujúci:  Základná škola 
  BYSTRANY 13 
  053 62 Bystrany 
  zastúpený: Mgr. Júlia Čurillová – riaditeľka školy 
  IČO: 35545984 
  DIČ: 2021673346 
  č. účtu: 7524963002/5600 
  bankové spojenie: Prima banka, a.s. 
  tel. 053/ 4297070  
  fax.  053/4297071 
  e-mail:  zs_riaditel@mail.t-com.sk, zsbystrany@mail.t-com.sk 
     (ďalej len odberateľ) 
 
 
 

Čl. II. 
Východiskové podklady 

 
2.1  Podkladom na uzavretie tejto zmluvy je ponuka predávajúceho, predložená v rámci 

zákazky zadávanej postupom podľa § 9 ods. 9  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení a podľa Smernice č.10/2014 o verejnom obstarávaní. 

 
Čl. III. 

Predmet zmluvy 
 

3.1  Predmetom zmluvy je dodávanie kancelárskych potrieb  - tonerov podľa špecifikácie 
a kalkulácie ceny uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a zároveň tovarov uvedených v 
Prílohe č. 2, ktorú tvorí aktuálny cenník tovarov z celkovej ponuky predávajúceho -
tonery. Sumár jednotlivých dodávok tovarov však nesmie presiahnuť sumu 19 999,99 € 
bez DPH.. Predmetom zmluvy je aj doprava tovaru na miesto plnenia tejto zmluvy. 

3.2  Odberateľ v objednávkach upresní množstvá a termíny dodania tovaru.  
3.3 Požiadavky odberateľa musia byť dodávateľovi nahlásené min. 2 dni pred termínom 

dodania tovaru. 
3.4 Odberateľ sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry. 



 
 
 
 
 

Čl. IV. 
Cena 

 
4.1 Kúpna cena je dohodnutá podľa cenovej ponuky dodávateľa predloženej do súťaže – 

Príloha č.1 a č.2 tejto zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a budú 
platné v nezmenenej výške do konca účinnosti tejto zmluvy. V uvedenej cene sú zahrnuté 
všetky náklady poskytovateľa súvisiace s dodaním tovarov podľa tejto zmluvy. 

4.2 Predávajúci je povinný kúpnu cenu dodaného tovaru vyúčtovávať na základe faktúry, 
ktorú je povinný doručiť kupujúcemu. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového 
dokladu a špecifikáciu ceny, podľa platných právnych predpisov.  

4.3 Ak dodávateľ nie je schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu, určenú podľa odseku 
4.1, môže odberateľ vypovedať kúpnu zmluvu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína 
plynúť prvým dňom po doručení výpovede. 

 
  

Čl. V. 
Dodacie a reklamačné podmienky 

 
5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2016 s možnosťou výpovede podľa odseku 

4.3 tejto zmluvy.  
5.2 Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi tovar na základe písomnej, elekronickej alebo 

telefonickej objednávky. 
5.3 Odberateľ sa zaväzuje v danom termíne tovar prevziať. 
5.4 Odberateľ je povinný uplatniť reklamáciu v deň prevzatia tovaru. 
 

 
Čl. VI. 

Platobné podmienky 
 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za tovar sa zaplatí až po dodaní tovaru, odkontrolovaní 
správnosti dodaného množstva a druhu tovaru. 

6.2 Úhrady budú realizované bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry, s dobou 
splatnosti 14 dní. 

 
Čl. VII. 

Porušenie zmluvy 
 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za porušenie zmluvy považujú: 
- nesplnenie objednávok v požadovanom termíne, sortimente a kvalite 
- nedodržanie dohodnutých cien 
- nedodržanie splatnosti faktúr 

 V prípade opakovaného porušenia zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že zmluvu bude 
možné ukončiť bez výpovednej lehoty po písomnom oznámení poškodenej strany. 

7.2 Zmluvné strany si dohodli úroky z omeškania vo výške 0,05% z dĺžnej sumy za každý 
deň omeškania. 

 
 

 
 



 
 

Čl. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
8.2 Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v dvoch vyhotoveniach, z ktorých obdrží 

každá zo zúčastnených strán po jednom vyhotovení. 
8.3 Ďalšie vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 
8.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej, uzatvárajú ju slobodne 

a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojími podpismi. 
 
 
V Krompachoch, 16.12.2014     V Bystranoch, 16.12.2014 
 
 
 

Dodávateľ       Odberateľ 
 
 
 
 
 
......................................................    ........................................... 
           Peter Jenčík                    Mgr. Júlia Čurillová 
               majiteľ               riaditeľka školy 
                                       


