
                                                Kúpna zmluva č.  2021/9/2 

                         uzatvorená v zmysle § 409  a násl. Obchodného zákonníka 

                                                                  I. Zmluvné strany  

Objednávateľ: 

Obchodné meno :       Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Sídlo                      :       T.Vansovej č. 2, 955 01  Topoľčany 

Zastúpená            :       Mgr. Milan Naňo - riaditeľ 

IČO                        :        00893480 

DIČ                        :        2020419665 

Telefón                 :       038/7629535, 038/5323087 

A  

Dodávateľ: 

Obchodné meno :   SLOVAK  VENTURES, s.r.o. 

Sídlo                      :   Štefánikova trieda 8/15, 949 01  Nitra 

Zastúpená            :    ....................................................... 

IČO                        :    31441432 

DIČ                        :    2020406146                      IčDPH : SK2020406146 

Bankové spojenie :  ........................................................ 

IBAN                     :     ........................................................ 

                                                   II. Predmet zmluvy 

Všeobecná špecifikácia predmetu zmluvy: 

Názov:  učebnice a pracovné zošity Anglického jazyka 

Klúčové slová :  Anglický jazyk pre SŠ 

CPV :      22112000-8  učebnice , 60000000-8 dopravné služby 

Druh .      Tovar, služby 

Funkčná špecifikácia  predmetu zmluvy : vyučovanie anglického jazyka pre SŠ podľa schválených pra-

covných zošitov a učebníc, na zakúpenie ktorých  MŠ  SR poskytlo  finančný príspevok na školský rok 

2021/2022. 

Osobitné požiadavky :  doprava na miesto určenia 

Príloha zmluvy : zoznam učebníc a pracovných zošitov  

                                                    III. Zmluvné podmienky  

Miesto plnenia Zmluvy : Štát -  Slovenská republika,  Kraj -   Nitriansky, Okres -   Topoľčany 

Mesto :    Topoľčany ,   Ulica a číslo :   T.Vansovej č.2 

 



Čas plnenia Zmluvy : do konca októbra 2021 

Dodané množstvo / rozsah zmluvného plnenia : Jednotka:   ks      ,      Množstvo     97,00 

                                                            IV.  Zmluvná cena 

Objednávka č. 9621001395 , potvrdená 28.9.2021 

 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH :  1 113,13  € 

Sadzba DPH 10 % :   111,31 € 

Celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH : 1 224,44 € 

                                                     V.  Dodacie podmienky 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky  tejto zmluvy v množstve podľa  zoznamu učebníc 

a pracovných zošitov priloženého k Zmluve.  

Objednávateľ sa zaväzuje tento tovar prevziať. 

Spolu s predmetom dodania budú objednávateľovi odovzdané nasledovné doklady : faktúra  

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny.  Pre účely tejto zmluvy sa za 

deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy podľa lehoty splatnosti zmluvy  z účtu  

objednávateľa na účet dodávateľa. 

                                                    VI.  Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka  a 
        s ním súvisiacimi právnymi predpismi. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch  vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá dodávateľ a jednu 
objednávateľ. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony v celom rozsahu,  zmluvné prejavy sú 
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni  ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi 

4. Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom. 
5. Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s  §5a   Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe  
       k  informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami  
       a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle kupujúceho. 
 

V Topoľčanoch ,  dňa ............................                                            V Nitre , dňa .................................. 

 

 

 

 

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

           Objednávateľ                                                                                           Dodávateľ 

 

 

 



Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2021/9/2 

 

Por.číslo                  Označenie produktov  
 

     
množstvo 

     1. Solutions 2nd Edition Upper Intermediate Workbook International 
Edition  

        1 

     2. Gateway to Maturita 2nd Edition B2+ Student's Book Pack          1 

     3.  Real Life Elementary Workbook SK Edition        10 

     4. Real Life Global Elementary Students Book        10 

     5.  Real Life Pre-Intermediate Workbook SK Edition        23 

     6.  Real Life Global Pre-intermediate Students Book        23 

     7.  Real Life Global Intermediate Students Book        13 

     8. 
 

Real Life Intermediate Workbook SK Edition        15 

     9. Gateway to Maturita 2nd Edition B2+ Workbook          1 

  
Celkom kusy 

 
       97 

 

 

https://shop.venturesbooks.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=43079&umk=61520b89bb9364.8561285761520b89b
https://shop.venturesbooks.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=43079&umk=61520b89bb9364.8561285761520b89b
https://shop.venturesbooks.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=34017&umk=61520b89bb9364.8561285761520b89b
https://shop.venturesbooks.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=23583&umk=61520b89bb9364.8561285761520b89b
https://shop.venturesbooks.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=23599&umk=61520b89bb9364.8561285761520b89b
https://shop.venturesbooks.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=23641&umk=61520b89bb9364.8561285761520b89b
https://shop.venturesbooks.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=23619&umk=61520b89bb9364.8561285761520b89b
https://shop.venturesbooks.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=23609&umk=61520b89bb9364.8561285761520b89b
https://shop.venturesbooks.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=23637&umk=61520b89bb9364.8561285761520b89b
https://shop.venturesbooks.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=34020&umk=61520b89bb9364.8561285761520b89b

