
                                 
 
 
                                          K ú p n a     z m l u v a 
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasled. zákona č.513 / 1991 Zb. Obchodného 
     zákonníka v platnom znení a súvisiacimi všeobecne záväznými predpismi SR 
  
 
 
 
                                                          Čl.1 
                                                     Zmluvné strany 
 
 
Kupujúci:   Stredná odborná škola obchodu a služieb 
 
                    T.Vansovej 2, 955 01  Topoľčany 
 
 
                    IČO:    00893480 
                    DIČ:    2020419665 
 
                    Bankové spojenie:  
                  číslo účtu:    
 
a 
 
 
Predávajúci:  Burian Valter 
 
                        956 02  Urmince č.295 
 
Bankové spojenie:  
číslo účtu:   
 
                              
                                                          Čl.2 
                                                    Predmet zmluvy 
 
Predmet zmluvy : nábytok potrebný na zariadenie apartmánu , nachádzajúceho sa v budove 
školského internátu na ul. Mudroňa 2, Topoľčany,  bunka č. 406. 
 
Názov a množstvo predmetu zmluvy určuje príloha č.1. 
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                                                        Čl.3 
                                            Odovzdanie a prevzatie tovaru 
 
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy a previesť na neho vlastnícke právo 
k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu 
a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
 
Kupujúci potvrdí riadne prevzatie tovaru na základe spísaného zoznamu predmetu kúpy.  
Za kupujúceho tovar prevezme zodpovedná osoba Kovalčík Jozef – vedúci ubytovania.  
 
   
                                                       Čl.4 
                                            Miesto dodania tovaru 
 
Miestom dodania tovaru je objekt : budova školského internátu pri SOŠ obchodu a služieb, 
na ulici Mudroňa 2, Topoľčany. 
. 
 
                                                             Čl.5 
                                    Kúpna cena tovaru a platobné podmienky 
Cena za predmet zmluvy je stanovená v eurách za jednotku tovaru v zmysle dohodnutej sumy  
podľa cenníka, ktorý je prílohou tejto zmluvy k termínu uzavretia zmluvy, pričom celková 
hodnota dodávky  je stanovená v celkovej výške 3.200 € 
Slovom...= tritisícdvesto =  €. 
  
Cena tovaru je stanovená v súlade so zákonom   č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhláške č. 
87/1996 Z. 
Nárok na zaplatenie kúpnej ceny za predmet zmluvy vzniká predávajúcemu jeho riadnym 
odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste. Sumu za odovzdaný 
predmet zmluvy bude vyplatená kupujúcemu v lehote do 14 dní od odovzdania predmetu 
zmluvy. 
Kupujúci neposkytuje žiadne zálohové platby. 
 
 
                                                        Čl.6 
                                                     Zánik zmluvy 
Zmluva na predmet zákazky zaniká , ak niektorá zo zmluvných strán nebude schopná plniť 
svoje záväzky riadne a včas. 
Kupujúci má právo od zmluvy jednostranne odstúpiť ak : 
- predávajúci oneskorene alebo vôbec neposkytne dodávku objednaného tovaru. 
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Predávajúci má právo od zmluvy jednostranne odstúpiť, ak : 
- kupujúci preukázateľne neprevezme tovar v stanovenom termíne dodania. 
Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia druhej 
zmluvnej strane. V prípade pochybností o dátume doručenia sa má za to, že oznámenie bolo 
doručené 3. deň po jeho odoslaní. 
. 
 
                                                     Čl.7 
                                            Záverečné ustanovenia 
Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 
Zmluva je vyhotovená v troch  exemplároch, z ktorých kupujúci obdrží dva  a predávajúci 
jeden  výtlačok. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na internetovej stránke kupujúceho. 
 
 
                                                          Čl.8 
                                            Podpisy zmluvných strán 
Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sa riadne oboznámili a  s jej obsahom  
súhlasia. 
 
 
 
 
 
 
V Topoľčanoch,  dňa ....23.8.2013........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................                     .......................................................... 
        Kupujúci                                                                           Predávajúci 
 


