
KÚPNA ZMLUVA
Uzatvorená podľa § 409 -  470 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov 
WEB č. 1 /11 / 2013

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Poskytovateľ 
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis do OR: 
Banka:
Telefón:
Zástupca:

NAJ, s.r.o.
Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa
36515001
2022150603
Okresný súd Prešov, oddiel Sro, víožka č. 17210/P 
Všeobecná úverová banka. 2144928851/0200 
0911 794 174
Mgr Jozef Jendrichovský, konateľ

1.2 Objednávateľ
Názov: Obec Rakúsy
Šidlo: Rakúsy 35, 059 76 Rakúsy
IČO: 00326488
DIČ: 2020697261
Telefón: 052/468 42 71
Zástupca: Ing. Václav Bystrik, starosta obce

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom kúpnej zmluvy je vytvorenie WEB stránky pre Obec Rakúsy (ďalej len 
objednávateľ). Cena zahŕňa vytvorenie redakčného systému, dizajn, spracovanie návrhu, 
napojenie na redakčný systém, spracovanie obsahu a dát a naplnenie webu obsahom.

3. MIESTO A TERMÍN DODANIA

3.1 Predávajúci dodá predmet zákazky najneskôr v lehote 3 mesiace od podpísania tejto KZ.

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 V zmysle ustanovenia zákona č. 18/1996 Z.Z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vykonavacej vyhlášky MF č. 87/1996 Z z sa zmluvné strany dohodli na cenách za 
jednotlivé predmety zmluvy podľa špecifikácie cenovej ponuky takto:
Celková cena za vytvorenie a implementáciu webcvej stránky je: 300 €

4.2 Cena predmetu zmluvy je stanovená ako cena pevná.
4 3 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu cenu za predmet zmluvy na základe 

predloženej faktúry na účet predávajúceho
4.4 Právo fakturovať vzniká predávajúcemu dňom dodania predmetu zmluvy kupujúcemu. 

Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.



5. VLASTNÍCKE PRÁVO

5.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy uhradením faktúry.

6. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

6 1 Ak dodaný predmet zmluvy vykazuje pri preberaní kupujúcim zjavné chyby, kupujúci ho
neprevezme.

6.2 Ak kupujúci po prevzatí predmetu zmluvy zistí skryté chyby, má právo na ich bezplatné 
odstránenie. Kupujúci takýto predmet vyreklamuje u predávajúceho okamžite po zistení 
skrytých chýb.

7. ZMLUVNÉ SANKCIE

7.1 V prípade, ak predávajúce je v omeškaní s dodávkou predmetu tejto zmluvy, je kupujúci 
oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny 
dodávky za každý aj začatý deň omeškania.

7 2 Ustanovenie 1 odseku tohto článku sa neuplatní v prípade zásahu vyššej moci na strane
kupujúceho alebo predávajúceho. V prípade zásahu vyššej moci je dotknutá strana 
povinná túto skutočnosť ihneď oznámiť druhej zmluvnej strane a preukázať jej trvanie.

8. ĎALŠIE DOJEDNANIA

8.1 Predávajúci sa zaväzuje poskytovať kupujúcemu, ako zmluvnému partnerovi, podľa 
potreby aj ďalšie služby za zvýhodnených cenových podmienok nasledovne:

poradenstvo k aktualizácii internetovej stránky a zverejňovaniu 10 €/hod.
poradenstvo k využívaniu účtovného a informačného systému 15 €/hod.
školenie a zaučenie k používaniu programov 20 €/hod.
poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a čerpania eurofondov 20 €/hod.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami.

9.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch rovnakej platnosti a záväznosti. Každá zo 
zmluvných strán obdrží jeden exemplár

9.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.4 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú priamo touto zmluvou upravené sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom 
znení a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, s jej obsahom 
súhlasia, a že bola uzavretá po vzájomnom prejednani podľa ich pravej a slobodnej vôle, 
čo potvrdzujú nižšie uvedenými podpismi

V Rakúsoch, dňa 25.11.2013

Objednávateľ


