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Kúpna zmluva (návrh) 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov medzi 

 
zmluvnými stranami 

 

Predávajúcim :  
v zastúpení:  

IČO:  

DIČ:  

IČ pre DPH   

Číslo účtu IBAN:  
 

a 

 
Kupujúcim: Igor Trnavský 

Železničná 3, 976 56 Pohronská Polhora 

IČO : 37632272 

DIČ: 1032544843 

IČ pre DPH : SK1032544843 

Číslo účtu IBAN: SK97 0900 0000 0003 0388 8393 

 
 

Čl.1 Predmet zmluvy 

1.1. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať technické vybavenie kancelárie 

kupujúceho pre účely projektu „Technické vybavenie stolárskej dielne“  číslo projektu 

............................................... financovaného zo zdrojov Integrovaného regionálneho 

operačného programu, prostredníctvom Stratégie CLLD územia Partnerstva Muránska 

planina – Čierny Hron. 

1.2. Predmetom zmluvy je nasledovné technické vybavenie 

1.) 2 ks - Štvorhranná fréza na drevo 

2.) 3 ks - Širokopásová brúska na drevo 

3.) 2 ks - Turniketový rámový lis 

1.3. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 
Čl. 2 Kúpna cena 

2.1. Cena za predmet zmluvy vrátane dopravy do miesta určenia, zapojenia a vyškolenia 

personálu činí ...................... € s DPH  slovom .................................................  

2.2. Podrobná kalkulácia ceny je uvedená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
 

Čl. 3 Čas dodania a prevzatia tovaru. 

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar uvedený v čl. 2 zmluvy v termíne najneskôr do 3 

mesiacov od vystavenia objednávky  

3.2. Predávajúci dodá tovar na základe vystavenej objednávky. Na vystavenie objednávky 

sa vzťahuje odkladacia podmienka uvedená v bode 11.8 tejto zmluvy 

3.3. Kupujúci sa zaväzuje tovar uvedený v čl. 2 zmluvy od predávajúceho prevziať. 

 
Čl. 4 Miesto plnenia 
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4.1. Predmet zmluvy bude dodaný na adresu: Hlavná 67, Pohronská Polhora 976 56. 

Čl. 5 Platobné podmienky 

5.1. Predávajúci je oprávnený dodaný tovar fakturovať po protokolárnom odovzdaní, 
zapojení, odskúšaní tovaru a zaškolení personálu.  

5.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodanie tovaru dojednanú kúpnu cenu alebo 
príslušnú časť kúpnej ceny na  základe  predloženej  faktúry,  ktorá  bude obsahovať 
minimálne: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ predávajúceho, meno, sídlo, označenie  
finančného  ústavu, IBAN účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, názov a množstvo 
tovaru, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, 
názov projektu, ITMS kód projektu, podpis oprávnenej osoby, DIČ  kupujúceho,  číslo  
zmluvy,  číslo  faktúry,  deň  odoslania  a deň  splatnosti  faktúry. 

5.3. Kupujúci sa zaväzuje, po protokolárnom prevzatí tovaru, uhradiť faktúru do 30 dní 
od jej doručenia (za predpokladu že faktúra spĺňa náležitosti podľa bodu 5.2.). 
Povinnosť kupujúceho je splnená odpísaním čiastky z jeho účtu. 

 
Čl. 6 Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru 

6.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmete kúpy zaplatením kúpnej ceny. 
 

Čl. 7 Zodpovednosť za vady tovaru 

7.1. Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasledujúcimi Obchodného zákonníka 
Slovenskej republiky, ktoré upravujú nároky za zodpovednosť a vady dodaného tovaru. 

7.2. Vady predmetu zmluvy bude kupujúci reklamovať preukázateľným spôsobom písomne 
u predávajúceho a to okamžite po jej zistení. 

 

Čl. 8 Zmluvné pokuty 

8.1. V prípade omeškania dodávky tovaru (bez vopred písomne dohodnutého náhradného 
termínu) zaplatí predávajúci za každý deň omeškania dodávky tovaru kupujúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru. 

8.2. Pre prípad, že kupujúci bude v omeškaní s úhradou faktúry, predávajúci si môže 
uplatniť nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

 
Čl. 9 Obaly a balenie 

9.1. Predávajúci dodá tovar zabalený s odbornou starostlivosťou, tak aby počas 
transportu nedošlo k jeho poškodeniu. 

 

Čl. 10 Záručná doba 

10.1. Záručná doba na tovar je minimálne 12 mesiacov od jeho prevzatia kupujúcim. 

 
Čl. 11 Rôzne 

 

11.1. Predávajúci je  povinný   strpieť výkon  kontroly  a poskytnúť  súčinnosť  pri  výkone 

kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa § 6 a § 10 zákona č. 

528/2008 o pomoci  a podpore  poskytovanej  z fondov  Európskeho  spoločenstva  v 

znení  neskorších predpisov a podľa  článku  59  a nasl.  nariadenia Rady (ES)  

1083/2006 resp.  subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa § 6 

a § 10 zákona č. 528/2008 a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 

1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu kontroly  a poskytnutie  súčinnosti  
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pri  výkone  kontroly  neprináleží  Predávajúcemu žiadna odmena, náhrada ani iné 

plnenie. Predávajúci je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia 

zákazky na základe požiadavky objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi  

poverených  subjektov  a osôb,  dodať  podpornú  dokumentáciu  účtovného  a iného 

charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa 

tohto bodu  zmluvy.  Za  účelom  preventívneho  riešenia  problémov  spojených  s 

preukazovaním realizácie tejto zákazky je oprávnený požadovať tieto podklady aj 

Kupujúci. Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných 

podkladov zo strany Predávajúceho sa bude považovať za závažné porušenie tejto 

zmluvy. V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia 

súčinnosti a nedodania požadovaných podkladov zo strany Predávajúceho, je povinný 

Predávajúci túto škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa 

ustanovuje po dobu upravenú všeobecne záväznými pravidlami pre implementáciu 

projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2014-2020, resp. po 

dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch pre implementáciu projektov zo 

štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2014-2020. 

11.2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy, vrátane jej príloh a podpisov osôb 

oprávnených konať za obe zmluvné strany na internete v súlade s platnými právnymi 

predpismi. 

11.3. Miesto plnenia a miestna príslušnosť súdu pre všetky nároky a spory vyplývajúce 

z tohto zmluvného vzťahu je určená sídlom kupujúceho. 

11.4. Všetky právne vzťahy súvisiace s kúpnou zmluvou podliehajú slovenskému právnemu 

poriadku. 

11.5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len písomnou formou 

po obojstrannom odsúhlasení.  

11.6. Ak sa zmluva do troch mesiacov od jej uzavretia nezverejní, platí, že k uzavretiu 

zmluvy nedošlo. Zmluvné strany dávajú svoj výslovný a neodvolateľný súhlas so 

zverejnení zmluvy, ako aj všetkých faktúr vystavených na základe tejto zmluvy. 

11.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť 

nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke kupujúceho. 

11.8. Vystavenie objednávky uvedenej v článku 3.2 je viazané na odkladaciu podmienku 

a to, ukončenie výsledku kontroly verejného obstarávania bez identifikácie nedostatkov 

vo verejnom obstarávaní/ zo strany donora, ktoré bude realizované po nadobudnutí 

účinnosti Zmluvy o projekte.  

11.9. Zmluva  je  vyhotovená  v  4  rovnopisoch.  Kupujúci obdrží tri rovnopisy a predávajúci 

obdrží jeden rovnopis. 
 
 

Podpísané dňa ............................ 
 

 

 
.........................……………..........                                                          ..................................………………. 

    za predávajúceho                                                           kupujúci: 
        Igor Trnavský 
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Príloha 1  

Technická špecifikácia predmetu zmluvy 

Popis produktu:  

Názov tovaru 
Konkrétny typ výrobku  / označenie  a popis, technická 

špecifikácia 

1.  Štvorhranná fréza na drevo   

2.  Širokopásová brúska na drevo   

3.  Turniketový rámový lis   

 

 

Príloha 2 

Cenová kalkulácia predmetu zmluvy 

Názov tovaru Počet ks 
Cena za kus v 

EUR bez DPH 

Cena spolu v 

EUR bez DPH 

Cena v EUR s DPH 

celkovo 

1.  Štvorhranná fréza na drevo 1       

2.  Širokopásová brúska na 

drevo 
1       

3.  Turniketový rámový lis 1       

SPOLU         

 


