
  Strana 1/5 

KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, ako i súvisiacich predpisov medzi:  
 
 Zmluvné strany 
1.1. Kupujúci:  
  Názov:    Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 
  Sídlo:    Drážovská 14, 950 12 Nitra 
  IČO:    00162370 
  DIČ:    2021062538 
  Bankové spojenie:  Štátna pokladnica (BIC/SWIFT: SPSRSKBA)  
 Číslo účtu:   SK51 8180 0000 0070 0030 9325 
  Zastúpená:   Mgr. Editou Križanovou, riaditeľkou školy  
             ( ďalej len „kupujúci “ ) 
     
1.2.       Predávajúci: 

Obchodné meno:    KRÍDLA s.r.o. 
Sídlo:                      Mierová 94, 066 01 Humenné 
IČO:     36466778 
IČ DPH:    SK2020024619 

 Bankové spojenie:  VUB, a.s., pobočka Humenné  
  Číslo účtu:   1401798353/0200 
  IBAN účtu:   SK11 0200 0000 0014 0179 8353. 
  Zastúpená:   František Krídla, konateľ spoločnosti 
             ( ďalej len „predávajúci“ )  
 
( spoločne ako „ zmluvné strany“ ) 
 

za nasledovných podmienok 
 
 

I. Preambula 
 
1.1 Zmluva Zmluva sa uzatvára v rámci projektu s názvom „Modernizácia vzdelávania v SOŠ 

veterinárnej v Nitre v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti“, ITMS: 26110130590, 
ktorý je financovaný z prostriedkov ESF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci 
Operačného programu Vzdelávanie na základe zmluvy č. 120/2014/1.1/OPV. 

1.2 Kupujúci je stredná škola, ktorá ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Nitra, je 
povinná obstarať zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a 
zákazky na poskytnutie služieb, formou verejného obstarávania.  

1.3 Predávajúci je osobou oprávnenou a spôsobilou dodať služby, ktoré sú predmetom zmluvy. 
 
 

II. PREDMET ZMLUVY 
 
1. Predmetom tejto Zmluvy je dodávka zákazky s názvom „Nákup spotrebného tovaru 

a prevádzkového materiálu. 

Zákazka predstavuje nákup tovaru v rámci položky Spotrebný tovar a prevádzkový materiál číslo 
1.4.1 rozpočtu projektu pre riadenie projektových aktivít (založenie pedagogickej alebo projektovej 
dokumentácie - pozvánky, prezenčné listiny, testy, certifikáty a iné) i celého projektu (doklady 
financovania, verejné obstarávanie, monitorovacie správy, ŽoP s prílohami a iné) bude potrebný 
kancelársky papier, šanóny, euroobaly, písacie potreby, cartrige do tlačiarní a kopírky (farebné i 
čierne), ďalšie kancelárske potreby (obálky, lepiace pásky, nožnice, spinkovač, materiál na väzbu 
dokumentov a iné), písace potreby (perá, ceruzy, pentelky, zvýrazňovače a iné) a hyg. a čistiace 
potreby na PC, notebooky, tabule a ďalšiu techniku.  

Rozsah nakupovaného spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu bol stanovený na základe 
predpokladaných potrieb (vychádzame z praxe) 

Podrobná špecifikácia dodávaného tovaru v rámci projektu uvedeného v preambule zmluvy je 
v prílohe č. 1 tejto zmluvy 

2. Predmet zmluvy môže byť dodaný jednorázovo alebo bude dodávaný postupne na základe 
objednávok vystavených kupujúcim a doručených predávajúcemu poštou, faxom alebo mailom. 
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3. Miesto dodania: Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 

4. Lehota dodávky obstarávaného tovaru: do 2 týždňov od doručenia objednávky. Posledná dodávka  
najneskôr do 31.03.2015. 

 
III. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Kúpna cena za riadne a včasné splnenie predmetu tejto Zmluvy je na základe cenovej ponuky  

dohodnutá v celkovej výške: 
- 4 903,86 EUR bez DPH   
-    980,77 EUR DPH 
- 5 884,63 EUR s DPH (slovom: Päťtisícosemstoosemdesiatštyri EUR a šesťdesiattri centov) 

2. Kúpna cena sa skladá z cien nakupovaných položiek, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy 

3. Uvedená cena zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním predmetu zmluvy kupujúcemu do 
priestorov školy a predávajúci nemá nárok na uplatňovanie ďalších prípadných nákladov súvisiacich 
s plnením predmetu tejto Zmluvy. 

4. Všetky platby budú splatné v lehote 14 dní od doručenia faktúr s prílohami, teda na základe 
platobných podkladov (faktúr), spĺňajúcich náležitosti daňového dokladu. Predávajúci berie do 
úvahy spôsob preplácania oprávnených výdavkov projektu a prípadné omeškanie platby nebude 
penalizovať 

5. Predávajúci predloží ako doklad k faktúre aj dodací list a ďalšie dokumenty súvisiace s dodaním 
tovaru (napr. záručný list) 

6. Dodanie tovaru kupujúci potvrdí podpisom dodacieho listu oprávnenou osobou, ktorou je štatutár 
kupujúceho, prípadne ním poverená osoba. 

7. Kupujúci sa zaväzuje k úhrade faktúr v čo najkratšej dobe splatnosti podľa aktuálneho stavu 
finančných prostriedkov použiteľných na úhradu oprávnených výdavkov projektu.  

 

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť kupujúcemu všetky okolnosti, ktoré zistil 
pri plnení predmetu tejto Zmluvy, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov kupujúceho. 

2. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu v ktoromkoľvek čase na jeho požiadanie želané 
informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu plnenia predmetu Zmluvy. 

3. Predávajúci sa v zmluve zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 
dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného  príspevku, a to oprávnenými osobami v zmysle  článku 12 
Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku 
tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť.  

4. Predávajúci sa zaväzuje postupovať pri plnení predmetu tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou, 
podľa pokynov kupujúceho a chrániť jeho záujmy  

5. Kupujúci sa zaväzuje poskytovať informácie a všetku potrebnú súčinnosť predávajúcemu tak, aby 
predávajúci mohol splniť predmet Zmluvy včas a riadne. 

6. Kupujúci sa zaväzuje  uhradiť všetky platby za podmienok dohodnutých v čl. III. tejto zmluvy. 

 
V. SKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu  určitú do doby dodania predmetu zmluvy v dohodnutom rozsahu, 
resp. do ukončenia realizácie projektu. 

2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu s tým, že 
výpovedná doba je 30 dní od doručenia výpovede. Týmto však nie dotknuté ustanovenie § 574 ods. 
3 a § 575 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov. 

3. V prípade podstatného porušenia zmluvných povinností, môže ktorákoľvek strana od zmluvy 
odstúpiť ihneď, čím nie sú dotknuté práva na náhradu škody, resp. vzájomné vyrovnanie. 
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VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, pričom kupujúci obdrží dva exempláre 

a predávajúci jeden exemplár. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zúčastnenými stranami a účinnosť deň po zverejnení 
zmluvy v súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov. 

3. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou neupravené 
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými príslušnými právnymi 
predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

4. Režim zmluvy sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť 
maximálne úsilie na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade riešenia 
sporov súdnou cestou, je príslušným  miestom súd Slovenskej republiky podľa ustanovení 
Občianskeho súdneho poriadku. 

5. Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, alebo ak sa takým stane z 
akéhokoľvek dôvodu, potom platnosť ostatných ustanovení nebude žiadnym spôsobom dotknutá. 
Zmluvné strany súhlasia, že v takomto prípade sa takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie 
považuje za nahradené platným ustanovením, ktoré má čo možno najviac podobný skutočný 
a obchodný účinok ako pôvodné ustanovenie, a ktoré sa čo najviac približuje k účelu sledovaného 
zmluvnými stranami pri uzatváraní tejto Zmluvy.  

6. V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne 
záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia zmluvy. 
V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a  ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 
predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je možné dohodou zmluvných strán 
vylúčiť, platia ustanovenia zmluvy a uvedené ustanovenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne vylúčené.  

7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami sa považuje za 
doručenú v deň jej prevzatia. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia 
sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť 
v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej lehoty na pošte. V 
prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát 
sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň 
vrátenia zásielky odosielateľovi. 

8. Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy je možné vykonať len v písomnej forme, a to 
s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a znenie tejto Zmluvy si prečítali, 
rozumejú jej obsahu, ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, a že ju uzatvorili na základe ich 
slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu 
s jej ustanoveniami pripájajú svoje vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej 
vôle. 

 
Kupujúci:      Predávajúci:     
 
V Nitre dňa 29.12.2014    V Humennom dňa 20.12.2014 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________  ______________________________ 
          Mgr. Edita Križanová - riaditeľka       František Krídla 
                SOŠ veterinárna Nitra         konateľ spoločnosti Kridla s.r.o. 

 
Prílohy zmluvy: 
Príloha č.1: Špecifikácia zákazky
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