
Kúpno-predajná zmluva 
uzavretá podľa § 409 Obchodného zákonníka 

(ďalej len zmluva) 
 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
 
Kupujúci: Základná škola  
  053 62  Bystrany 13 
  IČO: 35545984  
  DIČ: 2021673346 
  Kontaktná osoba: Eva Farkašovská 

Telefón: 053/4297070 
  Mail.adresa: zs_riaditel@mail.t-com.sk, zsbystrany@mail.t-com.sk 
 (ďalej len „kupujúci“) 
 
Predávajúci: MIVA Market, s.r.o. 
  Mlynská 13, 053 11  Smižany 
  Zastúpená: Ing. Václav Vojtkovský 
  IČO: 36704041 
  DIČ: 2022277796    IČ DPH: SK202227796 
  Bankové spojenie: Tatrabanka Spišská Nová Ves 
  Číslo účtu: 2627841398/1100 
  Telefón/fax: 053 44 33 639 
  Mail.adresa: vojtkovsky@miva.sk 
 (ďalej len „predávajúci“) 
 
 
 

Článok 2 
Preambula 

 
1. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil metódu verejného obstarávania 

podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorej víťazom sa stal predávajúci. 

2. Táto zmluva je uzatvorená podľa ustanovení § 409 až 470 Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov. 

3. Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpno-predajnú zmluvu na dodanie tovaru. 
 
 

Článok 3 
Predmet zmluvy 

 
Nákup tovaru podľa cenovej ponuky uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy. 
 
 
 
 



Článok 4 
Dodacie podmienky 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa cenovej ponuky uvedenej 

v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
2. Miesto dodania je Základná škola, 053 62  Bystrany 13. 
3. Náklady na miesto dodania znáša predávajúci. 
4. Spolu s predmetom dodania bude kupujúcemu odovzdaná faktúra spolu s dodacím 

listom. 
 

 
Článok 5 

Kúpna cena a platobné podmienky 
 
1. Cena dodaného tovaru je stanovená dohodou zmluvných strán podľa cien uvedených 

v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a bude platná 
v nezmenenej výške do 31.12.2014, t.j. do konca účinnosti tejto zmluvy. V uvedenej 
cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa súvisiace s poskytnutím služieb podľa 
tejto zmluvy. 

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.  

3. Kupujúci je povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu za služby bezhotovostným 
prevodom. 

4. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. 
 
 

Článok 6 
Zodpovednosť za vady 

 
1. Predávajúci je povinný po podpísaní tejto zmluvy a po splnení všetkých podmienok zo 

strany kupujúceho dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, v dohodnutej 
akosti, riadne zabalený, bez akýchkoľvek vád. 

2. Záručná doba na tovar je upravená podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 
3. V prípade, ak má tovar vady, ktoré existovali v čase odovzdania tovaru alebo sa 

vyskytli počas záručnej doby, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu tieto vady 
v rámci záručnej doby písomne uplatniť u predávajúceho. 

4. V prípade, ak bude reklamácia oprávnená, má kupujúci právo na bezplatnú opravu 
alebo dodanie nového tovaru. 

 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v deň jej podpisu zmluvnými stranami. 
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2014. 
3. Zmluvu je možné zrušiť písomne dohodou oboch zmluvných strán. 
4. V prípade porušenia zmluvných podmienok jednou zo zmluvných strán môže dotknutá 

strana od zmluvy odstúpiť. 



5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli v celom jej obsahu, uzatvárajú ju 
slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka - príloha č.1. 
7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po ich obojstrannom podpísaní 

obdrží kupujúci jeden rovnopis a predávajúci tiež jeden rovnopis. 
 
 
 
 
 
 
 
V Bystranoch, dňa 14.02.2014  V Smižanoch, dňa 12.02.2014 
             

 Za kupujúceho                       Za predávajúceho 
 
 
 

 
 


