
Kúpna zmluva 

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:  

Predávajúci:     
so sídlom:      
Zastúpená:      
IČO:      
DIČ:     
IČ DPH:      
Bankové spojenie:   
    
     
 ďalej len „Predávajúci“ 
 
a 

Kupujúci:     
so sídlom:     
Zastúpená:      
IČO:      
DIČ:      
IČ DPH:   
Bankové spojenie:   
Zápis v:  
 
ďalej len „Kupujúci“ 
 
(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 
 

I. Predmet zmluvy 
1.1 Predmetom Zmluvy je dodávka tovaru –  Polohovateľné postele -  bližšie špecifikovaného v Prílohe č. 1 

tejto Zmluvy (ďalej len „Tovar“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.  
1.2 Predávajúci prehlasuje, že tovar je v jeho výlučnom vlastníctve, v novom stave, tento nadobudol v zmysle 

platných právnych predpisov, nie v rozpore so zákonom, nič nebráni jeho bezporuchovému užívaniu, a 

zároveň vyhlasuje, že zámerne nezamlčal akúkoľvek skutočnosť o jeho stave, ktorá by bránila riadnemu 

užívaniu tovaru zo strany kupujúceho.  

 
 

II. Dohodnutá cena 
2.1 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene: 
 

Cena spolu bez DPH   

DPH 20%   

Cena spolu s DPH  (slovom ) 

2.2 Cena je výsledkom verejného obstarávania, dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách 
v zn.n.p. 

2.3 Dohodnutá kúpna cena je konečná, zahrňuje dopravné náklady na dopravu predmetu kúpy do miesta 
dodania Zmluvy, náklady na zaškolenie, a všetky ostatné náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu v súvislosti s 
dodaním Tovaru v požadovanej kvalite (colné poplatky, balné, poistenie dodávky do miesta dodania, 
certifikačný poplatok). 

2.4 Kupujúci je povinný zabezpečiť účasť personálu a prístup priestorov pre inštaláciu.  



 
 
 

III. Dodacie podmienky 
 

3.1 Miestom dodania je Zariadenie pre seniorov, Žiar nad Hronom 
3.2 Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať  na miesto dodania Tovar uvedený v prílohe č. 1 Zmluvy do 90 

dní od doručeného oznámenia o splnení odkladacej podmienky v zmysle čl. X tejto Zmluvy.  
3.3 Dodávkou Tovaru sa rozumie jeho dodanie a inštalovanie na miesto uvedené v bode 3. 1 tejto Zmluvy.  
3.4 Dodávka musí byť potvrdená podpísaním Dodacieho listu.  
3.5 Predávajúci odovzdá Kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa na Tovar vzťahujú, najmä návod na obsluhu a 

vyhlásenie o zhode.    
 

IV. Prechod vlastníckeho práva 
4.1. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom zaplatenia plnej kúpnej ceny.  
 

V. Platobné podmienky 
5.1 Po dodaní Tovaru vystaví Predávajúci vyúčtovaciu faktúru so splatnosťou 30 dní. Kupujúci sa zaväzuje 

zaplatiť faktúru v lehote jej splatnosti a to bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho. 
5.2 Faktúra spolu s dodacím a záručným listom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 

stanovené príslušnou platnou legislatívou a názov zákazky. 
5.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp.budú v nej 

uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. 
Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 30 dňová lehota splatnosti od jej doručenia kupujúcemu. 

5.4 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až po úplnom zaplatení dohodnutej celkovej kúpnej ceny 
Tovaru, vrátane DPH.  
 

VI. Záruka a servis 
6.1 Predávajúci poskytuje na Tovar záruku v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúcim 

dňom po podpise Dodacieho listu.  
6.2 Predávajúci sa zaväzuje začať riešiť nahlásenú závadu do 96 hodín od jej písomného nahlásenia.  
6.3 Predávajúci zabezpečuje záručný a v prípade záujmu kupujúceho sa zaväzuje poskytovať aj pozáručný 

servis.  
6.4 Kupujúci je  povinný nahlásiť závadu písomne. Kontaktná osoba Kupujúceho: ..........................., 

email:.................................., tel.: ........................................ Telefonické nahlásenie však vždy musí byť 

doložené aj písomným nahlásením. Nahlásenie závady musí obsahovať výrobné číslo reklamovaného 
tovaru, popis závady, oddelenie a kontakt na zodpovednú osobu na oddelení, ktorá môže poskytnúť 
bližšie informácie. 

6.5 Predávajúci sa zaväzuje odstrániť nahlásenú závadu do 15 pracovných dní od jej písomného nahlásenia 
a odkomunikovania závady so zodpovednou osobou Kupujúceho.  Kontaktná osoba Kupujúceho: 

..........................., email:.................................., tel.: ........................................ 

6.6 V prípade ak predávajúci neodstráni nahlásenú závadu do 15 pracovných dní, kupujúci je oprávnený dať 
odstrániť nahlásenú závadu tretej osobe na náklady predávajúceho.   

6.7 Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené násilným poškodením, neodborným zaobchádzaním, 
vandalizmom, alebo krádežou alebo nepredvídateľnými skutočnosťami (živelné pohromy). Za 
nepredvídateľnú skutočnosť sa nepovažujú chyby spôsobené nekvalitou dodaného Tovaru.  

6.8 Po uplynutí dohodnutej záručnej doby, Predávajúci sa zaväzuje poskytovať pozáručný servis v prípade ak 
kupujúci oň prejaví záujem.  

VII. Sankcie 
7.1 V prípade omeškania Predávajúceho s dodávkou Tovaru má Kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej 

pokuty vo výške 0,1% z hodnoty Tovaru, s ktorým je v omeškaní a to za každý deň omeškania. 
7.2 V prípade, že Kupujúci neuhradí Predávajúcemu faktúru v stanovenej lehote, dostáva sa do omeškania a 

je povinný zaplatiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny, a to za každý 
deň omeškania pokiaľ si tento nárok Predávajúci voči Kupujúcemu písomne uplatní.  

 
 
 



 
 

 
VIII. Vyššia moc 

8.1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností 
podľa tejto Zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely tejto Zmluvy sa za 
vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, 
mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie atď. 
 
 

IX. Doručovanie písomností a komunikácia 
9.1   Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony 

v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme. 
Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok: 
a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe 

oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo 
kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou, 

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu zmluvnej 
strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať 
písomnosti tejto zmluvnej strany a podpisom takej osoby na doručenke, alebo odmietnutím 
prevzatia písomnosti takou osobou, 

c) v prípade doručovania elektronickou poštou prijatím potvrdenia druhej zmluvnej strany 
o doručení písomnosti. 

 
9.2     Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. sa doručuje 

na adresu druhého účastníka uvedenú záhlaví tejto zmluvy a/alebo na inú adresu, ktorú písomne 
oznámi tento účastník a za doručenú bude považovaná aj v prípade, ak písomnosť zaslaná na uvedenú 
adresu (resp. na inú oznámenú adresu) bude vrátená ako nedoručená (bez ohľadu na to, či bola 
nedoručená z dôvodu jej neprevzatia v odbernej lehote, z dôvodu neznámeho adresáta alebo 
akéhokoľvek iného dôvodu) a to na siedmy (7.) deň od odoslania zásielky na doručenie. 

 
 

X. Odkladacia podmienka  
  
10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že právne následky tejto zmluvy nastanú okamihom schválenia zmeny 

rozpočtu v roku 2021, Mestom Žiar nad Hronom ako kupujúcim v programe Sociálna starostlivosť v MsZ 
- schválením príslušného rozpočtového opatrenia pre predmet zmluvy.  

10.2 Schválenie zmeny rozpočtu výlučne v roku 2021 podľa predošlého bodu je odkladacou podmienkou tejto 
zmluvy. 

10.3 Kupujúci sa zaväzuje, že bezodkladne písomne (Oznámením) informuje predávajúceho o výsledku 
rokovania mestského zastupiteľstva o príslušnej zmene rozpočtu Mesta Žiar nad Hronom.  

 
 

 
XI. Záverečné ustanovenia 

11.1 V prípade vzniku sporu je vecne príslušným na rozhodovanie súd Slovenskej republiky. 
11.2 Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, ktoré sú autentické, pričom Predávajúci obdrží po podpísaní 1 

vyhotovenie a Kupujúci obdrží 1 vyhotovenie.   
11.3 Zmluva nadobúda platnosť po podpísaní  zmluvnými stranami a účinnosť  deň po jej zverejnení v 

centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa ustanovenia § 47a ods. (1) zákona č. 40/1964 

Zb. (Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.   

11.4 Zmluvu je možné meniť iba písomným dodatkom k Zmluve.  
11.5 Právne vzťahy, práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka.  



11.6 Zmluvné strany potvrdzujú, že si Zmluvu riadne prečítali, obsahu Zmluvy rozumejú a na znak súhlasu ju 
podpisujú. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne.  
 

V ................... dňa ........................ 
 

V ................... dňa ........................ 
 

 

 

  

(Predávajúci)   (Kupujúci) 

    
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy  


