
               

    
               

           
    

  
              

               

          
         

    
               

    

   
 

     
       

     
          

    
  

     

       
           

   
            

       

    
    

         
   

           

         

    
    

    
     

  
 

  

   
       

    
  

          

            

 





KÚPNA ZMLUVA 
 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
medzi týmito zmluvnými stranami 

 
 

I. Zmluvné strany 
 
Kupujúci: Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01  Zvolen
  
 
Zastúpený:   Ing. Pavel Laššák, riaditeľ školy 

IČO: 37956469 
DIC:    2021881081 
Bankové spojenie: štátna pokladnica 
Číslo účtu: SK84 8180 0000 0070 0039 3897  
Tel.: 045/5242172 
Email: zssdrevzveu@gmail.com 
 

 (ďalej len „kupujúci“) 
 

Predávajúci:  
            Adresa: 
Zastúpený:  
 IČO:      
 IČ DPH: 
 Zapísaný v obch. registri:  
 Bankové spojenie:  
 IBAN:  
 Tel.:  
    
 Email:  
 
  (ďalej len „predávajúci“) 

 
II. Preambula 

 
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania –  
Zákazka s nízkou hodnotou, podľa zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi týmito zmluvnými stranami, ktorej víťazom 
sa stal predávajúci 

 
Táto zmluva je uzavretá podľa ustanovení § 409 až 470 Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami. 
 

 
III. Predmet zmluvy 

           Dodávka : Nábytok do kabinetov podľa prílohy č. 1  
 
 



IV. Dodacie podmienky 
 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zákazky podľa čl. III. tejto zmluvy. Kupujúci 

sa zaväzuje tento tovar prevziať.  
2. Miesto dodania: SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 17, Zvolen – prevzatie na základe 

dodacieho listu, ktorý svojim podpisom poverený zamestnanec. 
3. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady: 

•  Dodací list a  faktúra. 
 

          
V. Kúpna cena 

 
1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:  
Celková cena za dodávku: 

       Cena bez DPH: .................... EUR  
       DPH .... %:   ..................... EUR  

      Cena s DPH:   ..................... EUR,  
      slovom: ...................................................... EUR ..................... centov 

 
2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy. 
3. Kúpna cena je splatná na základe faktúry predávajúceho, ktorá bude kupujúcemu 

odovzdaná súčasne s predmetom plnenia. Faktúra musí obsahovať náležitosti 
daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúry musí byť dodací list. Lehota 
splatnosti faktúry je 30 dní  odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň 
úhrady považuje deň poukázania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet 
predávajúceho. 

4. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru  na adrese kupujúceho. 
5. Kupujúci neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. 

 
 

VI. Možnosť a spôsob úpravy ceny 
 

Kúpna cena je nemenná. Zmena ceny je možná v prípade legislatívnych zmien v oblasti 
daňových, colných, prípadne iných právnych predpisov. 
 

 
VII. Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 

 
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania ceny, akosti, 
štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.  
 
 

VIII. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

Predávajúci je povinný: 
1. Dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom 

stave a v dohodnutej kvalite a množstve podľa prílohy č.1 (špecifikácia tovaru) do 
objektu kupujúceho, čo kupujúci potvrdí podpísaním dodacieho listu. 



 
Kupujúci je povinný: 
1. Kupujúci je povinný požadovanú dodávku prevziať. 
 
 

IX. Zmluvné pokuty a sankcie 
 

Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami je dojednaný 
zmluvný úrok z omeškania:  

 
a) V prípade omeškania so zaplatením faktúry, je predávajúci kupujúcemu 

fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania. Za deň úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu 
kupujúceho. 

 
 

X. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 
 
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru. 
 

 
XI. Zodpovednosť za vady a záruka 

 
      Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka: 
 
1. Vady zjavné, zistené pri prevzatí dodávky, je kupujúci povinný reklamovať ihneď, 

najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj písomne. 
2. Vady skryté a vady akosti má kupujúci právo reklamovať počas celej doby spotreby 

tovaru. Kupujúci je povinný tieto vady reklamovať čo najskôr, najneskôr však do 5 dní od 
ich zistenia, a to písomne. 

3. Predávajúci je povinný vysporiadať reklamáciu vád zjavných ihneď, najneskôr však do 15 
dní od doručenia reklamácie. Reklamáciu skrytých vád tovaru a vád akosti je predávajúci 
povinný vysporiadať do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. 

4. Vysporiadaním reklamácie sa rozumie rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie 
a vyrovnanie sa s kupujúcim, a to dodaním bezvadného tovaru za tovar vadný, alebo 
poukázaním časti kúpnej ceny zodpovedajúcej cene reklamovaného tovaru na účet 
kupujúceho. 

 
 
 

XII.   Doba platnosti zmluvy a ukončenie zmluvy 
 
1.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov. Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy 
na internetovej stránke www.vucbb.sk. 

2.   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 24.01.2022 do 25.03.2022 
3.   Túto zmluvu je možné ukončiť kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán. 
4.    Odstúpiť od tejto zmluvy, je možné v prípadoch stanovených zákonom, alebo 
dohodnutých v tejto zmluve. Za podstatné porušenie zmluvy na účely odstúpenia od tejto 



zmluvy sa považuje najmä nedodržanie ceny. Zmluva zaniká dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strany. 
5.   Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými obstarávateľom, ktorej sa stal 
víťazom. 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak 

čoho pripájajú svoje podpisy.  
 
 
 

XIII. Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto 
zmluvy sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených 
oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci aj 
predávajúci jedno vyhotovenie. 

 
 
 
 
 
 

V ............ dňa:              2022     Vo Zvolene, dňa:           2022 
 
 
 

 
 
_________________________________    ____________________________ 

    predávajúci                         kupujúci 
         



Príloha č. 1 

Nábytok do kabinetov 

1. Skriňa šatníková 1800 x 800 x 420 mm dvojdverová, s policou a výsuvným vešiakom ...... 16 ks 

16 x  = eur 

 

2. Skriňa kombinovaná 1800 x 800 x 420 mm dvojdverová + nika (5 odkladacích úrovní) ...... 31 ks 

 31 x = eur 

 

3. Skrinka nízka dvojdverová 735 x 800 x 420 mm (2 ukladacie úrovne)   .......................... 12 ks 

12 x  = eur 



 

Popis skríň: 
Korpus DTD laminovaná hr. 18 mm, ABS hrany, dezén svetlosivý, police prestaviteľné po 32 mm, 
skryté rektifikácie. Dvere DTD laminovaná hr. 18 mm, ABS hrany, dezén BK.  
Dezén je potrebné prerokovať, upresniť podľa vzorkovníka individuálne s objednávateľom. Úchytky 
šedé kovové. Chrbát pohľadový. 
 
4. Stôl rovný 735 x 800 x 1400 mm   ........................................................... 32 ks 
32 x  = eur 

 
 
5. Stôl rovný 735 x 800 x 1800 mm ................................................................. 1 ks 
1 x  =  eur 

 
 
 
 
6. Stolová nadstavba 400 x 1400 x 250 mm ................................................... 32 ks 
32 x  = eur 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
7. Stolová nadstavba  400 x 1800 x 250 mm  .................................................   1 ks 
1 x =  eur 
 

 
 
8. Kontajner pod stôl so 4 zásuvkami 585 x 400 x 550 mm  (v*š*h) ...............................................  35 ks 
35 x  = eur 
 

 



 
Popis: 
Kontajner pod stôl so 4 zásuvkami, zásuvky plnovýsuv, mobilný na kolieskach, DTD L 18 mm, ABS 
hrana, dezén BK komplet 
 
9. Vešiaková stena 1800 x 600 mm    .......................................................................................  10 ks 
10 x  =  eur 
10. Vešiaková stena 1800 x 800 mm  .......................................................................................   5 ks 
5 x  =  eur 

  
 
Popis vešiakovej steny: DTD L 18 mm, ABS hrana, dezén BK, 4 alebo 6 vešiačikov 
11. Konferenčný stolík 350 x 500 x 500 mm  ............................................................... 12 ks 
12 x  = eur 

 
 
Popis konferenčného stolíka: sklenený konferenčný stolík, nohy chróm, sklo číre. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
12. Stolík pod počítač 735 x 600 x 1200   ..................................................................  1 ks 
1 x  =  eur 
 

 
 
 
13. Kancelárska stolička so synchrónnou mechanikou, výškovo nastaviteľnými podrúčkami  ...34 ks 
 

  
Popis: stolička so synchrónnou mechanikou, výškovo nastaviteľnými podrúčkami, poťah skupiny 3 
(oderuvzdornosť 120 000 cyklov), , farba B4011 (katalóg www.mydva.sk). Farbu je potrebné 
prerokovať, upresniť podľa vzorkovníka individuálne s objednávateľom. 
 
34 x  = eur 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Čierne Lexa 

  alternatíva stoličky 
 
14. Kreslo na kolieskach  .........................................................................................  24 ks 

 
24 x  = eur 
 



 
 
Cena spolu bez DPH: eur 
Cena spolu s DPH:      eur 
 
         
 




