
 
 

Kúpna zmluva č.2015/.1... 
na dodávku tovaru uzatvorená podľa § 409 a násl.  Obchodného zákonníka č.513/91 

                     a zákona č. 18/1996 .z. o cenách v znení neskorších predpisov 
 

          I.  
                       Zmluvné strany 

 
Kupujúci: 
 
        Názov:   Stredná odborná škola obchodu a služieb  

Adresa:   T.Vansovej č. 2, 955 01  Topoľčany 
 
Štatutárny zástupca: Mgr Milan  Naňo  -  riaditeľ 
 

        IČO:                                00893480 
        DIČ :                               2020419665 
          
         
       Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 
       Číslo účtu:  7000308066/8180 
         
 
a 
 
 
Predávajúci: 
 

Názov:   COSECO-EP s.r.o. 
Adresa:                          Jesenského 233/1, 958 01 Partizánske   
 
Zastúpený :                   Ing.Bohumil Prikryl  
 
IČO :                             36320382 
DIČ:                              2020140320 
IčDPH:                          SK2020140320 
 
Bankové spojenie :        1514906656/0200 
Číslo účtu :                    VÚB, Topoľčany 
 
  

       Obchodný register :  Okresný súd Trenčín, oddiel SRO 19313/R 
 
 
        
 
 



                                             
        
 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a v tejto kúpnej zmluve 
s nasledovným obsahom  vyjadrujú svoju slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu. 
 
 
                                                            II.  
                                      Predmet plnenia zmluvy   
1. Kúpna zmluva /ďalej len – zmluva - / určuje podmienky pre vykonanie predmetu       

zmluvy. 
 
2. Predmetom zmluvy je dodanie – nákup počítačovej techniky a ostatného tovaru   

kupujúcemu zo strany predávajúceho. 
 
3. Predávajúci sa zaväzuje plniť kvalitatívne požiadavky tejto zmluvy v súlade  cenovou 

ponukou  v kvalite vyhovujúcej STN, EN a právnymi predpismi platnými v SR. 
Predávajúci sa ďalej zaväzuje previesť vlastnícke právo k tomuto tovaru na kupujúceho. 

 
4. Kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za objednaný a skutočne dodaný tovar kúpnu 

cenu podľa článku č. III. tejto zmluvy. 
 
 
                                                             III.  
                                                     Kúpna cena 
1. Kupujúci zaplatí za objednaný tovar kúpnu cenu ,vrátene dopravy na miesto určenia, 

spolu s DPH, vo výške zodpovedajúcej platným predpisom a podľa cenovej ponuky 
predávajúceho. 

 
2. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z  

o cenách  v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.  87/1996 Z.z,  ktorou sa vy- 
      konáva Zákon o cenách podľa výzvy a predloženej ponuky, ako cena maximálna 
      a záväzná   počas platnosti zmluvy takto:  
 
      

Cena bez DPH    20 % DPH   Cena celkom  
 
     1.708,33 €      
 

 
     341,67 € 

 
    2.050,– € 

 
 
Presný zoznam dodaného predmetu kúpy tvorí prílohu č. 1  tejto zmluvy. 
 
3. Sadzba ceny DPH je  podľa bodu 1 tohto článku uvedená vo výške platnej  ku dňu   
       uzatváranie tejto zmluvy. 
 
 
                                 
 



 
 
                                                      IV.  
                                           Platnosť  zmluvy  
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to s možnosťou dodania predmetu kúpy do 

31.12.2015 
 
 
                                                        V. 
                          Všeobecné dodacie podmienky a miesto plnenia 

1. Predávajúci sa zaručuje za kvalitu a úplnosť dodávky tovaru.  
 

2. Kupujúci si vyhradzuje právo vykonať kontroly množstva a kvality dodaného tovaru a 
v prípade , ak preberaný tovaru nespľňa  kvalitatívne požiadavky , odmietnuť ho. 

 
3. Predávajúci odovzdá predmet kúpy na adrese -  SOŠ obchodu a služieb, T.Vansovej 

č.2, Topoľčany osobe určenej zo strany kupujúceho na prevzatie na základe prebe- 
racieho protokolu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.   

 
                                                           VI. 
                                   Platobné podmienky a fakturácia 

1. Úhrada za tovaru bude realizovaná na základe faktúry vyhotovenej predávajúcim. 
Splatnosť faktúry je 7 dní od dátumu vystavenia. Fakturovaná čiastka bude uhradená 
kupujúcim bezhotovostným stykom na účet predávajúceho. 

 
2. Fakturácia sa vykoná po splnení dodávky  predmetu zmluvy, po odovzdaní a prevzatí 

tovaru na adresu kupujúceho. 
 

3. Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu . 
 

4. Kupujúci je oprávnený vrátiť  faktúru do dátumu jej splatnosti  predávajúcemu v 
prípade, že neobsahuje všetky náležitosti  daňového dokladu , za účelom jej doplnenia  
alebo opráv, pričom dátum splatnosti sa predlžuje o termín vystavenia novej faktúry. 
 
 
                                                           VII. 
                 Porušenie zmluvných povinností a jeho následky  

1. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením ceny je predávajúci oprávnený účtovať 
       kupujúcemu úrok  z omeškanie vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý  začatý 
       deň omeškania. 
 
2. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním objednaného tovaru je kupujúci opráv- 
       nený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného 
       tovaru za každý začatý deň omeškania.  
 
 
 
 



 
 
 
3.  Zmluvné stravy sa dohodli, že v zmysle § 344 Ob.zákonníka pokladajú za podstatné 

porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie od zmluvy : 
a/  nedodržanie kúpnej ceny podľa č. III tejto zmluvy 
b/  nedodržanie dodacích podmienok podľa čl.V tejto zmluvy.   
 
V ostatnom sa má za to, že porušenie zmluvy nie je podstatné.  
 
 
                                                 VIII. 
                 Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu 

1. Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických 
noriem počas záručnej doby v trvaní .24. mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa 
dodania tovaru kupujúcemu s príslušnými dokladmi, ktoré sa na tovar vzťahujú. 

 
2. Kupujúci sa zaväzuje prípadné vady neodkladne reklamovať v lehote do 7 dní od 

            ich zistenia písomnou formou alebo telefonicky.  
 

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim, 
      aj keď sa vada stala zjavnou počas záručnej doby. Kupujúci má v takomto prípade 
      právo požadovať od predávajúceho bezplatne odstránenie vád dodaním náhradné- 
      ho tovaru za vadný. 
 
                                                                 IX. 
                                            Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 

2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodné- 
         ho zákonníka.  

 
3. Zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach, pričom kupujúci obdrží 2 exempláre 

a predávajúci 1 exemplár.  
 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom 

po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu je vlastnoručne podpisujú.  
                
 
Topoľčany, 18.12.2015 
 
 
 
 
 
.........................................................                            ....................................................... 
       Mgr. Milan  N a ň o                                                                                 Ing. Bohumil Prikryl   


