
Kúpna zmluva  
 

 
 
Zmluvné strany: 
 
 
Predávajúci:   
Názov: Ing. Štefan Gabriel – RAGO 
Adresa: Pri prameni 105/17, 951 01 Ňitra - Štitáre, SR 
Zastúpený: Ing.Štefan Gabriel 
Zapísaný: v Ţivnostenskom registri Obvodného úradu Nitra, č. 403-20961 
Bankové spojenie: Tatra banka Nitra 
IBAN:: SK9811000000002922871901 
IČO: 13966851 
IČDPH:  SK1029246207 
Tel./fax: +421 37 6504728 / +421 37 6504730 
Mobil:  0903 217507 
Kontaktná osoba:  Ing.Štefan Gabriel 
e-mail: rago@rago.biz 
 
a 
 
 
Kupujúci:           
Názov: Stredná odborná škola veterinárna Nitra 
Adresa: Dráţovská 14, 950 12 Nitra 
Zastúpený: Mgr Edita Kriţanová, – riaditeľka školy 
Zapísaný: Zriaďovacia listina NSK 
SWIFT: SPSRSKBA 
IBAN: SK5181800000007000309325 
IČO:00162370 
IČDPH:  
Tel./fax:037/7922025, 037/7922022 
MT:0948/792203 
Kontaktná osoba: Mária Civáňová 
e-mail: civanova@sposnr.sk 
 
 
 
 

Čl.1 
Predmet plnenia 

 
1.1 Predmetom plnenia tejto dohody je dodávka čistiacich, dezinfekčných a toaletných potrieb (ďalej 
len „tovar“) podľa opisu zákazky, ktorý je uvedený v prílohe č. 1  
 
1.2 Kupujúci si vyhradzuje právo na zmeny v predmete plnenia, o ktorých bude informovať 
predávajúceho 

Čl.2 
Kúpna cena 

 
2.1 Cena tovaru uvedeného v čl.1 ods. 1.1 tejto dohody, je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2.2 Jednotkové ceny za predmet zmluvy sú uvedené v prílohe 1. Cena je stanovená vrátane balenia, 
dopravy do miesta dodania a ostatných v nej zahrnutých poplatkov. 
 
2.3 Cenu dohodnutú v čl.2 ods. 2.2 je moţné meniť len so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

 

Čl. 3 
Podmienky dodania a miesto dodania 

3.1 Predávajúci sa zaväzuje, ţe dodá predmet zmluvy v termíne do  3 pracovných dní odo dňa 
doručenia objednávky na miesto určenia, ktoré určí kupujúci v objednávke. 
 
3.2  Dodávky výrobkov sa uskutočnia na základe písomnej objednávky kupujúceho. Zaslaná písomná 
objednávka kupujúceho musí obsahovať: 
       -  číslo objednávky (označenie poradovým číslom) 
       -  dátum vystavenia objednávky 
       -  presné označenie kupujúceho 
       -  názov, druh a mnoţstvo objednaného tovaru 
       -  dopravné dispozície, miesto určenia  
 
3.3  Potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho vzniká medzi predávajúcim 
a kupujúcim záväzkový vzťah v rozsahu objednaného a potvrdeného mnoţstva za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve. 
 
3.3  Pri odovzdaní predmetu zmluvy vystaví predávajúci dodací list, ktorý preberajúci potvrdí svojím 
podpisom a tento je dokladom k úhrade faktúry.  Dodací list musí obsahovať minimálne tieto údaje: 
       - označenie predávajúceho a kupujúceho, resp. príjemcu 
       - dátum expedície tovaru 
       - presný názov dodaného tovaru 
       - mnoţstvo tovaru 
       - druh a počet vratných obalov 
 
3.4 Komplexným splnením dodávky pre účely počítania záručnej lehoty sa rozumie prevzatie 
predmetu zmluvy kupujúcim s vyznačeným dňom podpisu dodacieho listu obidvoma zmluvnými 
stranami. 
 
3.5 Kupujúcemu vzniká vlastnícke právo k tovaru aţ po úplnom  zaplatení kúpnej ceny.  

 

Čl. 4 
Platobné podmienky 

4.1 Kúpna cena je splatná po dodaní tovaru na základe faktúry vystavenej predávajúcim so 
splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry kupujúcemu.    
 
4.2 Faktúry zasielané predávajúcim k preplácaniu musia obsahovať všetky stanovené náleţitosti v 
súlade so zákonom o účtovníctve a musia byť spôsobilým daňovým dokladom. Predávajúci zašle 
faktúru na preplatenie vţdy s 1 kópiou a potvrdeným dodacím listom zo strany preberajúceho, 
prípadne podľa poţiadaviek kupujúceho. 
 
4.3 Faktúra je uhradená  dňom pripísania fakturovanej sumy na účet predávajúceho uvedený na 
faktúre. 
 
 



 
 

Čl. 5 
Záruka a zodpovednosť za vady 

5.1 Predávajúci odovzdá predmet zmluvy a zodpovedá za to, ţe predmet zmluvy bude mať v čase 
prevzatia vlastnosti stanovené technickými normami. Záručná doba predmetu zmluvy je ošetrená 
príslušným právnym predpisom – Obchodným zákonníkom. 
 
5.2 Predávajúci  počas  trvania  záručnej  doby  zodpovedá  kupujúcemu  za  všetky dohodnuté 
vlastnosti predmetu zmluvy, za to, ţe bude dodaný v dohodnutom mnoţstve, akosti a ţe si tieto 
vlastnosti počas záručnej doby zachová. 
 
5.3  Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré boli spôsobené zlou manipuláciou, skladovaním 
kupujúceho alebo pouţitím v rozpore s platnými normami. 
 
5.4 Kupujúci je povinný písomne oznámiť vady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich 
zistení, najneskoršie do uplynutia záručnej doby. Kupujúci sa zaväzuje pri prevzatí tovaru vykonať 
kontrolu dodaného tovaru a vady zrejmé pri odbere tovaru je kupujúci povinný reklamovať 
u predávajúceho do 5 pracovných dní od prevzatia tovaru. 
 
5.5 Nároky kupujúceho pri zistení vád tovaru: 

- poţadovať poskytnutie plnenia k akému je predávajúci povinný v zmysle tejto      zmluvy  
- poţadovať výmenu tovaru podľa „Predmetu zmluvy" dodaného v poškodenom, zničenom alebo 

inak nevyhovujúcom balení, 
-  poţadovať odstránenie vád tovaru  

   -  právo na výmenu tovaru za nezávadný  alebo právo  na poskytnutie dobropisu,  resp. 
primeranej zľavy z kúpnej ceny do 30 dní od uznania reklamácie 

 
5.6 V prípade   reklamácie  tovaru   sa  postupuje  podľa príslušných   ustanovení  Obchodného 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
5.7.  V prípade kvalitatívnej reklamácie musí kupujúci reklamovanú dodávku pozastaviť v sklade. 
Predávajúci si vyhradzuje právo do 7 pracovných dní od prijatej písomnej reklamácie vykonať 
obhliadku reklamovaného tovaru, pričom sa vyhotoví písomný zápis z reklamačného konania. 
V prípade, ţe kupujúci neumoţní túto obhliadku, nebude reklamácia uznaná. 
 
 

Čl.6 
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

6.1. Predávajúcemu vzniká právo účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z 
fakturovanej ceny tovaru za kaţdý aj začatý deň omeškania úhrady faktúry. 
 
6.2. V prípade nesplnenia dodávky v zmluvne dohodnutej dodacej lehote vzniká kupujúcemu právo 
účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty zmluvne dohodnutej ceny za 
kaţdý začatý deň omeškania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Čl.7 
Obaly 

 
7.1  Predávajúci pouţíva pri dodávke tovaru vratné obaly – prepravné prostriedky, ktoré sú evidenčné. 
V prípade nevrátenia pri dodávke je predávajúci oprávnený vyúčtovať tieto obaly v sume EUR 10 /1 
ks. 
 
7.2.  Predávajúci sa zaväzuje od kupujúceho prevziať späť len toľko obalov – prepravných 
prostriedkov, koľko ich kupujúci prevzal od predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje vracať len dobré 
a nepoškodené obaly. 
 
 

Čl. 8 
                                                    Vypovedanie a zánik zmluvy 

8.1. Zmluvu je moţné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez uvedenia dôvodu výpovede, 
vţdy len písomnou formou. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.  
 
8.2. Kupujúci  môţe  odstúpiť od  zmluvy : 

-  v prípade opakovaného dodania tovaru nespĺňajúceho kvalitatívne parametre, 
-  v prípade opakovaného omeškania s dodaním tovaru, 
-  v prípade omeškania s dodaním tovaru dlhšieho ako 14 dní. 

 

Čl. 9 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

9.1  Zmluva sa uzatvára na dobu dvoch rokov od nadobudnutia platnosti, t.j. do  30. 04. 2016 
 
9.2  Kúpnu zmluvu moţno dopĺňať alebo meniť len formou písomných číslovaných dodatkov ku kúpnej 
zmluve podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Tieto podpísané dodatky sa po podpísaní  
následne stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
9.3 Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR. 
 
9.4  Zmluvné strany sa dohodli, ţe všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne riešiť 
rokovaním o moţnej dohode. 
 
9.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami . Je vyhotovená v 4 
rovnopisoch, z ktorých kaţdý má platnosť originálu. Kaţdá zmluvná strana obdrţí po 2 rovnopisy tejto 
zmluvy. 
 
 
Dátum: 29. 04. 2014                                                           Dátum: 29. 04. 2014 
 
 
 
.......................................... ................................................. 
           predávajúci kupujúci 
 
                                                                                              
 


