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KÚPNA ZMLUVA Č. 03/OPĽZ/2019 

uzavretá podľa  ustanovení § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka 
 
 

Článok I. Zmluvné strany. 
 
Kupujúci:     Cirkevná spojená škola 
so sídlom:  Švermova 10, 069 01 Snina 
štatutár:  RNDr. Jozef Lojan, riaditeľ 

IČO:   37796046 

DIČ:   0037796046 
Bankové spojenie: VÚB, a. s. 
Číslo účtu IBAN: SK42 0200 0000 0026 1381 7354 
 

( ďalej len  „kupujúci“) 
 

a 
 
Predávajúci:  Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 
so sídlom:  Podhorská 2130/89, 069 01 Snina 
štatutár:  Ing. Mária Kirňáková 
IČO :   32374232 
IČ DPH:   SK1020714552 
Zapísaný:  Okresný úrad Humenné, číslo živnostenského registra: 709-1417 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s., Snina 
Číslo účtu IBAN:  SK51 0900 0000 0000 8693 6693 
 

(ďalej len „ predávajúci“) 
 

Preambula 

Táto kúpna zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania pre zákazku „Školiaci materiál 
a potreby“ v rámci realizácie projektu „ZÍSKAJ CENU GRAMY“. Projekt bude financovaný zo štrukturálnych 
a investičných fondov EÚ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (Výzva : OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01) 
a z vlastných zdrojov objednávateľa. 
 

Článok II. Predmet  zmluvy 

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe, 
ktorá  tvorí  neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a záväzok kupujúceho predmet zmluvy prevziať a zaplatiť 
dohodnutú kúpnu cenu. 

 
Článok III. Čas a miesto dodania 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar uvedený v čl. II tejto zmluvy v lehote do 60 kalendárnych dní od účinnosti 
tejto zmluvy. 

2. Miestom plnenia je sídlo kupujúceho: Cirkevná spojená škola, Švermova 10, 069 01 Snina. 

3. Predávajúci bude kupujúcemu avizovať dodávku predmetu zmluvy telefonicky, najmenej  2 dni pred dňom 
dodania. 

4. Dodávka tovaru bude splnená jeho odovzdaním kupujúcemu, montážou, inštaláciou, uvedením do prevádzky, 
odskúšaním, zaškolením obsluhy, odovzdaním dokladov a dokumentácie k zariadeniam a prebratím kupujúcim. 

5. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie chybnej, poškodenej alebo nekompletnej dodávky. 
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6. Kupujúci písomne potvrdí prevzatie tovaru v dodacom liste, ktorý je predávajúci povinný predložiť súčasne 
s dodávkou tovaru. 

 
Článok IV. Kúpna cena 

1. Kúpna cena jednotlivých položiek tovaru tvoriaceho predmet zmluvy je uvedená v Prílohe tejto zmluvy, ktorá 
je jej neoddeliteľnou súčasťou.  

2. Kúpnou cenou sa rozumie cena tovaru vrátane dopravných  nákladov, ceny obalov balenia, vrátane montáže, 
inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania, zaškolenia obsluhy, odovzdania dokladov a dokumentácie 
k zariadeniam a prebratia kupujúcim. 

3. Kúpna cena predmetu zmluvy bola stanovená na základe verejného obstarávania v súlade so zákonom 
č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške: 
 

Zmluvná cena bez DPH  6 182,22   EUR 
DPH 10 %      116,85   EUR 
DPH 20 %   1 002,74   EUR 

  Zmluvná cena s DPH  7 301,81   EUR 

Slovom: Sedemtisíctristojeden eur osemdesiatjeden centov s DPH. 

4. Zmluvná cena uvedená v ods. 3 tohto článku zmluvy je cenou maximálnou a konečnou. 
 

Článok V. Platobné podmienky 

1. Predávajúci uplatňuje nárok na úhradu dodávok podľa zmluvy aj čiastkovými faktúrami. 

2. Predávajúci predloží kupujúcemu faktúru spolu s dodacím listom najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa 
dodania predmetu plnenia. 

3. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, musí byť vystavená prehľadne a musí obsahovať tieto údaje: 
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, 
- číslo zmluvy, 
- číslo faktúry, dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia, 
- deň odoslania faktúry, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý  sa má platiť, 
- označenie predmetu dodávky, 
- rozpis fakturovanej sumy, 
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je oprávnený vrátiť ju 
predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 
začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu. 

5. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra sa považuje za uhradenú 
dňom pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho. Predávajúci nemôže voči kupujúcemu uplatniť 
sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou kupujúceho alebo poskytovateľom nenávratného 
finančného príspevku určeného k realizácii predmetu zmluvy. 

6. Kúpna cena bude uhradená  bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.  

7. Kupujúci neposkytuje predávajúcemu zálohové platby.  
 

Článok VI. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru prevzatím dodávky a zaplatením jeho kúpnej ceny. 

 

Článok VII. Obaly a balenie 

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité 
obaly sú určené na jednorazové použitie. 
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Článok VIII. Zodpovednosť za nedostatky 

1. Predávajúci je povinný počas záručnej doby poskytovať bezplatne záručné opravy predmetu zmluvy. Záručná 
doba sa stanovuje na 24 mesiacov. 

2. Pre zmluvné strany budú ďalej platiť ustanovenia § 422 a násl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky 
zo zodpovednosti za nedostatky. Nedostatky predmetu plnenia musí kupujúci reklamovať písomne 
u predávajúceho v lehote do 5 dní odo dňa zistenia nedostatku na tovare, najneskôr do konca záručnej doby 
tovaru. 

3. Písomne vyhotovená reklamácia musí obsahovať  tieto údaje: 
- číslo zmluvy, 
- dátum dodania. 
- druh dodaného tovaru,  
- opísanie nedostatkov, 
- voľba nároku. 

4. Kupujúci je oprávnený v prípade zlého plnenia uplatniť tieto nároky: 
- výmenu  poškodeného tovaru, 
- dodanie chýbajúceho množstva tovaru,  
- odstúpiť od zmluvy. 

5. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu kupujúceho v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie 
 

Článok IX. Iné práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že: 
a) za oneskorené dodanie predmetu zmluvy alebo jej časti kupujúci má právo požadovať od predávajúceho 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania, 
b) za oneskorené zaplatenie faktúry si môže predávajúci účtovať voči kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 

0,05 % z nezaplatenej fakturovanej sumy, 
c) za  nedodržanie lehoty na  odstránenie  reklamovaného nedostatku v zmysle čl. VIII ods. 4 tejto zmluvy má 

kupujúci právo požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny predmetu 
zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že všetok tovar tvoriaci predmet tejto kúpnej zmluvy je zbavený práv tretích osôb,  inak 
zodpovedá kupujúcemu za prípadnú škodu. 

 
Článok X. Kontrola/audit 

1. Táto zmluva je uzatváraná v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
č. OPĽZ/4/2019 zo dňa 25.01.2019 (ďalej Zmluva o NFP) k predmetnému projektu uvedenému v Preambule, čo 
predávajúci berie na vedomie. 

2. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby, b) Útvar 
vnútorného auditu 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. 

 
Článok  XI. Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravované sa riadia všeobecnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 
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2. Zmluvné strany sa budú snažiť prípadné spory, ktoré budú súvisieť s touto zmluvou, riešiť mimosúdnou, 
zmiernou cestou. V prípade, že nebude možné tieto spory riešiť mimosúdnou zmiernou cestou, rozhodne o nich 
vecne a miestne príslušný súd. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov, potvrdených obidvoma 
zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v  4 rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane 3 vyhotovenia a predávajúci 
1 vyhotovenie. 

5. Zmluvný vzťah je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou kupujúceho i bez udania dôvodu. 
Výpovedná lehota je jednotýždňová a začína plynúť prvým dňom týždňa nasledujúceho po doručení výpovede 
druhej zmluvnej strane. 

6. Kupujúci si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu v prípade, kedy ešte 
nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim a výsledky administratívnej 
finančnej kontroly zo strany poskytovateľa NFP (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), neumožňujú 
financovanie výdavkov vzniknutých z predmetného obstarávania. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47 a 
Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia kupujúcim na jeho 
oficiálnej webovej stránke. 

8. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že tuto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom oboznámení sa s jej 
obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne rozumejú dohodnutým zmluvným 
podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak čoho zmluvu podpisujú. 

 
 
 

V Snine, dňa  .........................................   V Snine, dňa  ......................................... 
 

Za kupujúceho:      Za predávajúceho: 
 
 
 
 
 
 

________________________________   ________________________________ 
          RNDr. Jozef Lojan, riaditeľ           Ing. Mária Kirňáková, majiteľka 
 podpis oprávnenej osoby a pečiatka   podpis oprávnenej osoby a pečiatka 
 
 
 
 
 
Príloha:  Cenová tabuľka (obsahuje špecifikáciu tovaru) 


