
Kúpna zmluva   
 

uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný 

zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Zmluvné strany: 

kupujúci :       Stredná odborná škola 

 Ulica slovenských partizánov 1129/49 

 017 01 Považská Bystrica 

 zastúpená: Ing. Ján Kunovský 

 IČO : 42141443 

 bankové spojenie: štátna pokladnica 

 číslo účtu: 7000504665/8180 

(ďalej len „Kupujúci“) 

a 

 

predávajúci:  Ing. Peter Gerši - GC Tech. 

 Jilemnického 542/6, 911 01 Trenčín 

 IČO: 36880574 

 IČ DPH: SK1020118979 

 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

 číslo účtu: 2624271094/1100 

zapísaný v živnostenskom registri č. 309-14192 vedenom Obvodným úradom Trenčín 

(ďalej len „Predávajúci“)  

 

Článok I. 

Predmet  Kúpnej zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je dodávka kancelárskych potrieb, podľa potreby. 

2. Predávajúci týmto predáva predmet kúpy a Kupujúci sa zaväzuje za prevzatý tovar zaplatiť 

dohodnutú kúpnu cenu podľa ďalej uvedených podmienok. 

3. Plnenie Kúpnej zmluvy je možné len na základe objednávok, vystavených Kupujúcim.  

4. Po podpise tejto Kúpnej zmluvy bude vystavená prvá objednávka. Osobou oprávnenou podpisovať 

objednávky za Kupujúceho je p. Suchá Soňa, kontakt: suchasona@gmail.com, tel. 042/4323766. .  

 

 

Článok II. 

Cena za predmet Kúpnej zmluvy 

 

1. Cena za predmet zmluvy, respektíve súhrn zmluvných cien jednotlivých objednávok, nesmie byť 

počas doby platnosti tejto Kúpnej zmluvy vyššia ako 1576,2456 €,- EUR vrátane DPH. (slovom 

tisícpäťstosedemdesiatšesť  EUR a dvadsaťštyri eurocentov.) 

2. V prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tejto Kúpnej zmluvy, je uvedená cena za jednotlivé 

druhy kancelárskych  potrieb. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zmluvy, 

vrátane dopravy. 

3. K zmene cien jednotlivých druhov kancelárskych potrieb, uvedených v Prílohe č. 1, môže dôjsť 

iba v prípade zmeny štátom stanovených sadzieb, colných sadzieb, dovoznej prirážky, DPH. 

Úprava ceny predmetu Kúpnej zmluvy bude realizovaná formou dodatku k tejto zmluve.  

 

 

 

Článok III. 

Platobné podmienky 

 

mailto:suchasona@gmail.com


1. Účastníci sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa čl. II, ods. 2, tejto zmluvy 

v celkovej sume na základe faktúr Predávajúceho. Faktúra vo výške celkových nákladov je splatná 

do 14 dní od jej doručenia Kupujúcemu. 

2. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu.   

3. V prípade, ak faktúra nie je vystavená podľa tejto Kúpnej zmluvy má Kupujúci právo vrátiť ju do 

termínu splatnosti Predávajúcemu na jej opravu. Lehota splatnosti začne plynúť až po doručení 

opravenej faktúry. 

4. Predávajúci má právo v prípade omeškania platby Kupujúceho s úhradou podľa čl. III., ods. 1 tejto 

zmluvy na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

5. V prípade, ak Predávajúci je v omeškaní s dodávkou predmetu tejto zmluvy, Kupujúci je 

oprávnený fakturovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške  0,05 % z celkovej ceny dodávky 

za každý mesiac omeškania.  

 

 

Článok IV. 

Termín dodania  

 

1. Predávajúci zrealizuje jednotlivé objednávky do 5 pracovných dní od doručenia objednávky.  

2. Splnením záväzku Predávajúceho sa rozumie odovzdanie predmetu zmluvy v dohodnutom mieste, 

čase, množstve osobe určenej Kupujúcim. 

 

 

Článok V. 

Povinnosti Kupujúceho 

 

1. Kupujúci určí v objednávke miesto, čas a meno pracovníka zodpovedného za preberanie tovaru, 

ktorý jeho prebratie potvrdí podpisom v dodacom liste alebo faktúre. 

2. Odmietnutie dodávky zo strany Kupujúceho je možné v prípade jeho evidentnej nefunkčnosti, 

alebo fyzického poškodenia. 

 

 

Článok VI. 

Povinnosti Predávajúceho 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednané druhy kancelárskych potrieb požadovaných parametrov 

v stanovenom čase a na stanovené miesto.  

 

 

 

Článok VII. 

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a jej zánik 

 

1. Každá zmluvná strana môže odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy v prípade ak druhá zmluvná strana, 

napriek písomnému upozorneniu, poruší ustanovenie tejto Kúpnej zmluvy závažným spôsobom. 

Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä zmena dohodnutej ceny v zmysle článku II, 

ods. 2., nedodržanie dohodnutého termínu dodania o viac ako 3 dni.  

2. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. 

Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú 1 mesiac po doručení písomného oznámenia 

o odstúpení od Kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane. 

 

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 



1. Kúpnu zmluvu možno doplniť, alebo meniť len formou písomných dodatkov k zmluve, 

podpísanými obidvoma zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. Vzťahy touto Kúpnou zmluvou výslovne neupravené sa prednostne riadia 

príslušnými ustanoveniami zo zadávacej dokumentácie zákazky, následne Obchodným 

zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Uzatvorený dodatok musí 

byť v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Táto Kúpna zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis obdrží Kupujúci 

a jeden rovnopis obdrží Predávajúci. 

3. Prílohu č. 1 tejto zmluvy tvorí cena za jednotlivé druhy kancelárskych  potrieb.  

4. Kúpna zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.12. 2021 alebo do vyčerpania sumy uvedenej 

v čl. II ods. 1 tejto zmluvy. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma 

zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej 

stránke sídla organizácie. 

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Kúpnu zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že 

zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok,  že prejavy ich vôle 

sú vážne, slobodné a zrozumiteľné. 

6. Prílohou tejto Kúpnej zmluvy je: Cenník ako príloha č. 1 (v zmysle čl. II. tejto zmluvy).  

 

 

 

 

 

Trenčín, dňa 19.01.2021 v Považskej Bystrici, dňa  20.01.2021 

 

 

 

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

   GC Tech - Ing. Peter Gerši        Stredná odborná škola, Ing. Kunovský. 

        za predávajúceho        za kupujúceho 

         

 


