
  

Príloha č. 2 výzvy na predkladanie ponúk 

K Ú P N A  Z M L U V A 
č. ....................... 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 
 
1. Zmluvné strany 
 
1.1 Predávajúci:  Dušan Šadibol - LINKSON  
     so sídlom:  02305 Nová Bystrica 432   
 zastúpený:  Dušan Šadibol    
 IČO:          32252064  
 DIČ/IČ DPH:         SK1020455810 
 bankové spojenie:      Raiffeisen BANK (Tatra banka a.s., odštepný závod)  
 IBAN:   SK60 1100 0000 0080 1903 8312   
 BIC:   -  

 Zapísaný:                       Okresný úrad Čadca, Číslo živnostenského registra: 502-7624 
 E-mail:                            dusansadibol@gmail.com 
 Tel.:                                 0905 262 852 
 (ďalej v texte aj ako „Predávajúci“) 
 
1.2 Kupujúci:   Obec Nová Bystrica 
     so sídlom:          Obecný úrad Nová Bystrica 657, 02305 

zastúpený:         Ing. Jozef Balačin, starosta obce 

IČO:    00314145 
 DIČ:   2020553150 
 bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s. 
 IBAN:   SK24 5600 0000 0077 0012 3011  
 E-mail:   ounbystrica@stonline.sk, jozef.balacin@novabystrica.sk  

 Tel.:                     041/4397221, 0910 975 536 

  
(ďalej v texte aj ako „Kupujúci“, Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež aj ako „Zmluvné strany“ 
alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)  

   
1.3 Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu (ďalej aj ako 

„Zmluva“). 
 
 

2. Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je tovar určený na vybavenie materskej školy v zmysle prílohy č. 1 
(cenová ponuka Predávajúceho so špecifikáciou predmetu kúpy), vrátane nákladov na 
dovoz na miesto určenia a odovzdanie Kupujúcemu /ďalej aj ako „Predmet kúpy“/. Opis 
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Predmetu kúpy je uvedený v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
Zmluvy.   

2.2 Touto Zmluvou: 
2.2.1 Predávajúci: 

a) prevádza na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy špecifikovanému 
v bode 2.1 Zmluvy dodaním tovaru, čo sa preukáže Dodacím listom. 

b) zaväzuje sa splniť ostatné povinnosti špecifikované v tejto Zmluve ďalej. 
2.2.2 Kupujúci: 

a) Predmet kúpy špecifikovaný v bode 2.1 Zmluvy od Predávajúceho kupuje do 
svojho výlučného vlastníctva, prevzatím tovaru, čo sa preukáže Dodacím listom. 

zaväzuje sa Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu podľa tejto Zmluvy riadne a včas, 
ako aj splniť ďalšie povinnosti popísané v tejto Zmluve ďalej. 

 
 
3. Kúpna cena a platobné podmienky 
 
3.1 Kúpna cena za Predmet kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení na základe cenovej ponuky Predávajúceho 
predloženej v rámci prieskumu trhu nasledovne: 
 
Celková cena bez DPH: 6 838,13 € 
Sadzba DPH:   1 367,63 € 
Celková cena s DPH: 8 205,76 € (slovom osemtisícdvestopäť eur 76/100) 
 

3.2 Dohodnutá kúpna cena je pevná a bez písomného súhlasu Kupujúceho ju nemožno zvýšiť. 
Kúpna cena zahŕňa akékoľvek náklady Predávajúceho súvisiace s dodaním Predmetu kúpy, 
najmä, avšak nie výlučne náklady na dopravu, zabalenie Predmetu kúpy, sprevádzkovanie 
Predmetu kúpy a pod. 

3.3 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny až po dodaní Predmetu kúpy bez 
vád, a to na základe faktúry vystavenej Predávajúcim. 

3.4 V prípade zmeny sadzby DPH v čase dodania predmetu kúpy bude sadzba DPH upravená 
v súlade s platnou sadzbou. 

3.5 Predávajúci doručí kupujúcemu min. 4 originály faktúr. 
3.6 Kupujúci neposkytuje Predávajúcemu zálohu ani iné plnenia pred riadnym dodaním 

Predmetu kúpy. 
3.7 Zmluvné strany dohodli, že splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. 

V prípade, že faktúra bude obsahovať formálne alebo obsahové nedostatky, bude 
Predávajúcemu vrátená a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej 
faktúry kupujúcemu. 

3.8 Súčasťou faktúry bude opis Predmetu kúpy a dodací list.  
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4.      Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
4.1 Predávajúci sa zaväzuje Predmet kúpy dodať Kupujúcemu do miesta dodania: ZŠ s MŠ Nová 

Bystrica 686 (do budovy 685). Dodávka je spojená so službami Predávajúceho spočívajúcimi 
najmä v dovoze na miesto určenia a odovzdaní Kupujúcemu. 

4.2 Predávajúci má povinnosť dodať predmet zmluvy podľa vystavenej  objednávky v celom 

rozsahu podľa prílohy č. 1 / celý predmet zákazky / resp. po častiach ak sa nedohodli 

zmluvné strany na dodaní po čiastkach.  
4.3 Kupujúci písomne potvrdí Predávajúcemu prevzatie Predmetu kúpy. 
4.4 Nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme 

Predmet kúpy od Predávajúceho. 
4.5 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť Predmetu kúpy a jeho častí, tzn. 

preberá záväzok, že Predmet kúpy bude v záručnej dobe spôsobilý na použitie na 
dohodnutý účel.  

4.6 Zmluvné strany si dojednali dvojročnú záručnú dobu. Záručná doba začína plynúť odo dňa 
odovzdania Predmetu kúpy Kupujúcemu. 

4.7 Počas záručnej doby je Predávajúci povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť 
vady Predmetu kúpy s výnimkou vád vzniknutých v dôsledku bežného opotrebenia 
Predmetu kúpy.  

4.8 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným Tovarom 
podľa tejto zmluvy, prácami a službami a všetkými činnosťami podľa tejto zmluvy a to 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby sú na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby,  
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,  
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  
 

5. Zmluvné pokuty 
 
5.1 Predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie s dodaním Predmetu kúpy vo 

výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania. 
5.2 Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 

% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 
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6. Záverečné ustanovenia 
 
6.1 Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej 
republike. 

6.2 Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na 
ostatné ustanovenia Zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie 
platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto Zmluvy, ktoré nahradí neplatné 
ustanovenie. 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve musia mať 
písomnú formu. 

6.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami. 
6.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 

ju vlastnoručne podpísali. 
6.6 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom 2 rovnopisy sú určené pre Kupujúceho 

a 2 rovnopisy sú určené pre Predávajúceho. 
6.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1: Cenová ponuka Predávajúceho so 

špecifikáciou predmetu kúpy. 
 
Príloha č. 1 – opis predmetu zákazky 
 
 
 
V Novej Bystrici dňa 19.11.2020   V Novej Bystrici, dňa 17.12.2020  
 
za Predávajúceho:     za Kupujúceho: 
 
 
 
..........................................    ........................................................... 
         
              


