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Kúpna zmluva /P5/ 
Táto kúpna zmluva je uzatvorená podľa ustanovenia § 409  a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi 

 

 Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

1. Kupujúci  :  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB 

   T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany  ako správca majetku NSK 

 

Zastúpený:   Mgr. Milan Naňo – riaditeľ SOŠ OaS  

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, č. účtu: 7000308066/8180   

IČO:    00893480 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

2. Predávajúci : 

              Miroslav Gieci, KG-KANS 

Sídlo:            Sládkovičova 534/48, prev.: Nám.Ľ.Štúra, Nám. M.R.Štefánika 1 

   955 01 Topoľčany     

Zastúpený:                 Miroslav Gieci   

Bankové spojenie:     Dexia banka Slovensko 

Číslo účtu:            9104029001/5600 

IČO:                        33142653 

IČ DPH:               SK1020447560 

DIČ:                1020447560 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

2.1   Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka tovaru – učebných pomôcok, t.j. knižného fondu,  

        máp a výukových cd podľa presnej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá 

        tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.  

2.2  Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu zabezpečí dodávku tovaru  vrátane služieb spojených 

       s dodávkou a dopravy do miesta plnenia.  

2.3  Dodávka tovaru je súčasťou projektu „Inováciou vzdelávania bližšie k praxi,“ ktorý je 

       spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. 

 

 

Čl. III  

 Kúpna cena 

 

3.1   Kúpna cena za predmet zmluvy podľa článku II., vrátane služby súvisiacej s jeho dodaním  

        na miesto určenia, je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
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 neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 

 č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z.z. v súlade so zákonom 

 NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna 

 a pevná. 

3.2    Kúpnou cenou sa rozumie cena za tovar uvádzaná v mene Slovenskej republiky v Eurách.  

3.3    Stanovenie ceny: 

 

Celková cena s DPH: 11 800,64 € 

 

Z toho:  

Cena s  DPH                 9 058,66 €    /knižný fond – 10% DPH/ 

Cena bez DPH                8 235,15 €, 

DPH  10%                  823,51 €, 

 

Cena s 20% DPH                  2 741,98 €    /mapy, výukové cd – 20% DPH/ 

Cena  bez DPH                2 284,98 €, 

DPH  20%                  457,00 €, 

 

3.4.  Ceny sú podrobne rozpísané v prílohe č.1. Kúpna cena je daná súčinom jednotkovej ceny 

        a množstva uvedeného v zozname položiek 

       Výsledná cena, v ktorej je zahrnutá DPH a všetky náklady spojené s obstarávaním je 

       maximálna a konečná. 

 

 

Čl. IV 

Dodacie podmienky 

 

4.1. Predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v článku II. tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať  

       do 180 dní od podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

4.2. Predávajúci môže dodať tovar aj po častiach, pri každej dodávke predloží dodací list  

   so  základnými údajmi o dodávke spolu s faktúrou v dvoch vyhotoveniach. V prípade 

       nedostupnosti tovaru môže predávajúci s predchádzajúcim súhlasom kupujúceho dodať  

       náhradné novšie vydané tituly so zodpovedajúcim obsahom a nezmenenou cenou.  

4.3. Predávajúci neručí za splnenie termínu vyššie uvedeného, ak dôjde k okolnostiam uvedeným 

       v § 374 Obchodného zákonníka ( napr. zásahov spôsobených vis maior ). 

4.4. Predmet zmluvy sa považuje za dodaný po prevzatí povereným zástupcom kupujúceho, ktorý 

       na znak prevzatia dodávky potvrdí prevzatie na dodacom liste predávajúceho. 

 

 

Čl. V 

 Miesto plnenia 

 

Predmet zmluvy bude dodaný kupujúcemu na adresu: 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB 

T. Vansovej 2 

955 01 Topoľčany 
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Čl. VI 

Platobné podmienky 

 

6.1.   Finančnú úhradu podľa článku III. tejto zmluvy, uskutoční kupujúci po protokolárnom 

         odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa článku II oprávnenými zástupcami 

 kupujúceho a predávajúceho.  

6.2.   Lehota splatnosti daňového dokladu bola vzájomne dohodnutá na 14 dní odo dňa doručenia 

         daňového dokladu kupujúcemu v zmysle článku V. 

6.3  V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci nárok na úrok 

 z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

 

 

Čl. VII 

Záruka a chyby tovaru 

 

7.1 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom 

 podľa platných noriem a poskytuje na daný tovar podľa predmetu tejto zmluvy záruku po 

 dobu 24 mesiacov od prevzatia dodávky. 

7.2 Podmienky reklamačného konania: 

a) Pri zistení zjavných chýb pri odbere tovaru je kupujúci povinný  uplatniť písomnou 

formou reklamáciu do 7 dní od prevzatia tovaru, inak právo zo zodpovednosti zaniká.  

b) Skryté chyby je povinný reklamovať najneskôr do ukončenia záručnej doby. 

c) Nároky z oprávnených chýb tovaru budú riešené výmenou za nový tovar. 

7.3 Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnou manipuláciou, skladovaním alebo 

 iným zanedbaním. 

7.4 V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú, budú postupovať primerane  podľa 

 príslušných  ustanovení Obchodného zákonníka.  

 

 

Čl. VIII 

 Právo odstúpiť od zmluvy 

 

8.1  Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa preňho stalo splnenie 

 podstatných zmluvných povinností úplne nemožným, alebo v ďalších prípadoch uvedených 

 v tejto zmluve. 

8.2  Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade zrušenia projektu zo strany 

 poskytovateľa NFP – Agentúry MŠVVaŠ SR pre ŠF EÚ.  

8.3  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď kupujúci nezaplatí kúpnu cenu do 30 

 dní po uplynutí dohodnutého platobného termínu.  

8.4  Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, nebude požadovať od 

 druhej zmluvnej strany náhradu škody. 

  

 

Čl. IX 

 Vlastnícke právo 

 

9.1  Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy po uhradení ceny a po 
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 protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa článku II. oprávnenými 

 zástupcami kupujúceho a predávajúceho.  

 

Čl. X 

             Záverečné ustanovenia 

 

10.1 Plnenia na základe tejto zmluvy budú zmluvné strany realizovať do vyčerpania dodávky 

  tovaru.  

10.2. Zmluva môže byť oproti pôvodnému zadaniu zmenená len formou očíslovaného dodatku, 

 ktorý bude po podpise oboch zmluvných strán neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

10.3.  Vzťah oboch zmluvných strán sa riadi výlučne touto zmluvou, príslušnými ustanoveniami 

 Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

10.4.  Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 

 Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

10.5.  Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným predmetom 

 zmluvy opísanom v Čl. II kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

 NFP č. 054/2010/1.1/OPV, podpísanej medzi  Ministerstvom ŠVVaŠ SR, Stromová 11, 

 813 30 Bratislava v zastúpení Agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ /ďalej 

 ako Poskytovateľ/ a Strednou odbornou školou obchodu a služieb, T. Vansovej 2, 

 Topoľčany, ktorá nadobudla účinnosť 30.8.2010, 

 a to všetkými oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu v zmysle Čl. 12 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP 

č. 054/2010/1.1/OPV sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;  

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 

nimi poverené osoby;  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;  

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ  
 

Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, 

 v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne 

 a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

10.7 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 

 stranami. Je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých kupujúci dostane dve vyhotovenia 

 a predávajúci dostane dve vyhotovenia.  

 

V Topoľčanoch dňa 30.3.2011    

 

 

 

____________________________    ___________________________ 

Miroslav Gieci       Mgr. Milan Naňo 

za predávajúceho        za kupujúceho 
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PRÍLOHA  Č. 1 K ZMLUVE  /P5/ 

 

 

Zoznam učebných pomôcok 

 

- knižný fond 

- mapy 

- výukové cd 
                                                                                                                                        






















