
                                 

                               Zmluva na dodávku tovaru 1/2020/6 
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasled. zákona č.513 / 1991 Zb. Obchodného 

     zákonníka v platnom znení a súvisiacimi všeobecne záväznými predpismi SR 

 

  

                                                         Článok 1 

                                                     Zmluvné strany 

 

Objednávateľ :   Stredná odborná škola obchodu a služieb 

                             T. Vansovej 2, 955 01  Topoľčany 

 

                             Zastúpená :  Mgr. Milan Naňo - riaditeľ 

                            

                             IČO:    00893480 

                             DIČ:    2020419665               

                             Bankové spojenie: štátna pokladnica, Bratislava 

                             číslo účtu IBAN :   SK94 8180 0000 0070 0030 8066 

a 

 

Dodávateľ     :   Interiery Riljak.s.r.o. 

                           Oravský Podzámok 33, 027 41 Oravský Podzámok 

                            

                           Zastúpený: Ing.M.Riljak 

                           IČO : 43885306  

                           DIČ :  2022516650             IčDPH :  SK2022516650 

                            
                           Zapísaná OR OS Žilina, oddiel Sro vložka číslo 20032/L 

 

 

                                                            Článok 2 

                                                        Predmet zmluvy 

       

1.  Predmetom tejto zmluvy je dodávka školského nábytku setov, katedry a stoličky 

k nej  pre vybavenie učební na ul. T.Vansovej č.2 podľa  prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

2.  Súčasťou dodávky je dovoz a vyloženie predmetu zmluvy  na miesto určenia. 

3.  Predmet zmluvy bude  po dovezení protokolárne odovzdaný poverenému zástup-

covi objednávateľa. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy potvrdia obidve strany svojimi 

podpismi na preberacom protokole.  
 

 

                                                                           Článok 3 

                               Cena predmetu zmluvy  a prebratie predmetu kúpy 

 

 1.   Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je dohodnutá medzi objednávateľom 

a dodávateľom dohodou o cene v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.  Dodávateľ  sa zaväzuje dodať 

objednávateľovi predmet kúpy a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu kúpy a 

objednávateľ sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu a to všetko za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 



             2.    Objednávateľ potvrdí riadne prevzatie tovaru na základe spísaného zoznamu 

predmetu kúpy. Za objednávateľa tovar prevezme zodpovedná osoba Mišeje Beata Mgr. – 

zástupca riaditeľa pre TV. 

 

                                                      Článok 4 

                                            Miesto dodania tovaru 

 

Miestom dodania tovaru je objekt : budova školy na ul. T.Vansovej č.2, Topoľčany. 

 

                                                           Článok 5 

                                    Kúpna cena tovaru a platobné podmienky 

 

1. Cena za  predmet  zmluvy  je  stanovená  v  eurách za jednotku tovaru vynásobenú  

počtom dodaných kusov , pričom celková hodnota dodávky  je vo výške   2 299,20  EUR  

/ vrátane nákladov na dopravu/, slovom...= dvetisícdvestodeväťdesiatdeväť eur 20/100  = 

  

 

 

Cena bez DPH 

    

 1 916,00  € 

 

20 % DPH               

      

    383,20  € 

 

Cena spolu s DPH 

   

  2 299,20 € 

 

 

2. Nárok na zaplatenie kúpnej ceny  za   predmet  zmluvy vzniká  dodávateľovi  jeho 

 riadnym odovzdaním objednávateľovi  v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste. Sumu 

za odovzdaný predmet zmluvy bude vyplatená kupujúcemu v lehote do 14 dní od odovzdania 

predmetu zmluvy. 

3. Objednávateľ neposkytuje žiadne zálohové platby. 

 

 

                                                           Článok 6 

                                                         Čas plnenia 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy dodať v termíne do 30. dní od podpísania  

zmluvy na miesto určenia. 

 

 

                                                           Článok 7 

                                                         Zánik zmluvy 

 

1. Zmluva na predmet zákazky zaniká , ak niektorá zo zmluvných strán nebude  

schopná plniť svoje záväzky riadne a včas.                                                            

 

Objednávateľ má právo od zmluvy jednostranne odstúpiť ak : 

- predávajúci oneskorene alebo vôbec neposkytne dodávku objednaného tovaru. 

 

Dodávateľ  má právo od zmluvy jednostranne odstúpiť, ak : 

- objednávateľ  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. 

. 

                                                             

                                                         Článok  8 

                                            Zodpovednosť za vady tovaru 

 

1. Objednávateľ  je povinný si tovar pri prevzatí skontrolovať, vizuálne prejde tovar,  

či nie je poškodený. Pri poškodení zásielky toto poznačiť do sprievodných dokladov a nechať 

potvrdiť zástupcom dodávateľa. 

 

 

                                           Článok  9 

                                    Záverečné ustanovenia 

 

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou  sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchod- 

ného zákonníka. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po jednom výtlačku. 

3. Zmluva nadobúda  platnosť   dňom podpisu  oboch zmluvných strán a účinnosť  

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. 

4.  Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sa riadne oboznámili a s jej ob- 

sahom súhlasia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Topoľčanoch,  dňa  2.6.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................                     .......................................................... 

        Za objednávateľa                                                                   za dodávateľa                                                                

Mgr. Milan Naňo - riaditeľ 

                                                                                       

 

                                                                                                                
 



Príloha č. 1    

                                                                                 

 

                            Špecifikácia dodaného tovaru a ceny                
                        ako súčasť zmluvy   na dodávku tovaru č. 1/2020/6 

                     
 
        

        Názov tovaru 

 

MJ 

 množstvo  
 

Jednotková cena  

    v € bez DPH 

  Cena spolu 

 v € b.  DPH 

 

  DPH v € 

   /20%/ 

Cena v € 

S DPH 

Lavica AS-T, č.6,2 m, 

pracovná doska rádius, 

buk odkladacie koše 

modrá RAL 5002 

      

ks 

14 54,40 761,60 152,32 913,92 

Stolička AS-T, č.6, 

oeradlo-sedák, 

tvarovaná buková 

preglejka , modrá RAL 

5002 

      

ks 

28 31,30 876,40 175,28 1 051,68 

Katedra AS-T, 

pracovná doska buk, 

ABS 2 mm, 2-zásuvka, 

modrá RAL5002 

 

ks 

 

1,00 88,00 88,00 

 

17,60 

 

105,60 

 

Stolička ISO,čierna, 

Čalúnenie modré 

 

 

ks 1,00 15,00 15,00 3,00 18,00 

 

Spolu 

 

    

1 741,00  

 

348,20 

 

2 089,20 

 
 

 

 

 


