
KÚPNA ZMLUVA č. 2/2014 

uzavretá v zmysle § 409 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

 

 

medzi kupujúcim /odberateľ/:    zastúpený 

Základná škola      RNDr. Dagmar Dedíkovou 

Podvysoká 307      riadieľkou školy, štatutárom 

023 57 Podvysoká č. 307 

IČO 37812122, DIČ 2021665679 

 

 (v ďalšom kupujúci)  

a predávajúcim /dodávateľ/:                                                zastúpený  

EuroNáradie       Stanislav Viležinský 

Námestie slobody 6, Čadca 

IČO 37587684, DIČ 1020088399 

 (v ďalšom predávajúci)  

 

čl. 1  

Predmet zmluvy 

1.1 Táto zmluva sa uzatvára v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia 

povodní a sucha“, financovaného z Grantov EHP/ Nórskych grantov a štátneho rozpočtu, 

v rámci  výzvy ACC03. 

1.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar „Pracovné náradie“, ktorého podrobný 

zoznam /názov, množstvo/  je uvedené v prílohe tejto zmluvy. Predávajúci prehlasuje, že 

predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve. Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od 

predávajúceho prevziať. 

1.3 Kúpna zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania vyhodnoteného 

dňa 20.8.2014. 



 

čl. 2  

Kúpna cena a fakturačné podmienky 

2.1 Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpy „Pracovné náradie“,, charakterizovaný v čl.1,  

zaplatiť 2 707,12 €,čo predstavuje cenu s DPH, slovami dvetisícsedemstosedem 12/100 eúr.  

2.2 Nárok predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny tovaru vzniká dodaním tovaru. Kúpnu 

cenu , ktorá zahŕňa všetky náklady s obstaraním tovaru vrátane dopravy tovaru na miesto, 

uhradí kupujúci  bezhotovostne bankovým prevodom  po  podpise zmluvy a dodaní tovaru.  

Splatnosť ifaktúry je 14 dní od dodania tovaru, faktúra bude obsahovať všetky zákonné 

náležitosti a číslo zmluvy.  

2.3 V prípade nezaplatenia stanovenej ceny v uvedenom termíne, zaplatí kupujúci 

predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania. 

 

čl. 3  

Termíny a miesto plnenia 

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy „„Pracovné náradie“, uvedený v čl. 1 

tejto zmluvy najneskôr do 30.9.2014. Predávajúci dopraví  kupujúcemu tovar, ktorý je 

predmetom zmluvy na adresu Základnej školy v Podvysokej 307 . 

3.2 Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v pracovnom čase, t.j. od 7.30 do 15.30 hod. 

 

čl. 4  

Obaly a balenie 

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas 

prepravy a uskladnenia. 

čl. 5 

Zodpovednosť za vady tovaru 

Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom 

znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Viditeľné mechanické poškodenie 

tovaru a ostatné zjavné vady, ktoré sú viditeľné priamo pri dodaní tovaru je kupujúci  povinný 

oznámiť predávajúcemu najneskôr pri preberaní tovaru. Kupujúci je povinný potvrdiť 

prevzatie tovaru potvrdením dodacieho listu. 

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov od dátumu prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. 



 

čl. 6 

 Ostatné ujednania 

Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím tovaru nadobúda kupujúci vlastnícke právo k 

predmetu zmluvy podľa čl. 1.  

Dodávateľ  sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, a orgánom oprávneným 

na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom 

povereným týmito inštitúciami vykonať  kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto 

zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou  v súlade 

s platnými právnymi predpismi SR. 

 

čl. 7 

 Záverečné ustanovenia 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Obidve zmluvné 

strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani 

za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a 

zrozumiteľne.  

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Súčasťou Zmluvy je Príloha „Pracovné 

náradie“, ktorá obsahuje zoznam všetkého dohodnutého materiálu.  Každá zmluvná strana 

dostane dve vyhotovenia zmluvy. 

 

V Podvysokej, dňa…………………  

 

 

 

…………………………………     ………………………………….  

     podpis kupujúceho              podpis predávajúceho 

 


