
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 : Osobný automobil 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 

preberacieho protokolu, ktorý svojim podpisom potvrdí 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 sú zahrnuté všetky náklady spojené s predajom tovaru ako doprava a 
zaškolenie zodpovedného zamestnanca. 

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 a 
špecifikácie v prílohe č. 1, 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 preberacieho protokolu alebo 
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 záručnej doby 

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 a zabezpečiť náhradné 
vozidlo. 

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 21.02.2022 do 31.08.2022 



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 
         



Stredná odborná škola drevárska 

Lučenecká cesta 2193/17 

960 01 Zvolen 

Termín dodania:  do 31. augusta 2022 

Požadované vozidlo: 

Typ vozidla/výbava: KIA SPORTAGE 1,6 T-GDi 2WD M6 / GOLD  

Stav vozidla: Nové vozidlo 

 

Požadovaná výbava a doplnky: 

Farba: metalický lak karosérie (napr. Yuka Steel Gray alebo iný podľa ponuky) 

Vnútorné čalúnenie/Čierne 

Ťažné zariadenie (rýchloupínací systém click- clack bez použitia náradia, v neaktívnom stave 
všetky prvky ťažného zariadenia ukryté) 

Zimné pneumatiky 235/55 R18 (1 sada - 4 ks) 

 

Dodatočná výbava: 

ABS (protiblokovací systém) + ESC (elektronický stabilizačný systém)+ HAC (asistent pre rozjazd do 
kopca) 

DBC (asistent pre zjazd z kopca) + TSA (asistent stabilizácie prívesu) 

MCB (multikolízna brzda) 

7 airbagov (vodič a spolujazdec, predné bočné a hlavové, centrálny medzi prednými sedadlami) 

TPMS (snímanie a zobrazenie tlaku v pneumatikách) 

ISOFIX uchytenie detskej sedačky 

Alarm 

Imobilizér 

E-Call (systém núdzového volania v prípade nehody) 

ISG (Štart/Stop systém) 

FCA+ (asistent na predchádzanie čelným zrážkam detekujúci automobily/cyklistov/chodcov) 

DAW+ (systém sledovania pozornosti vodiča s funkciou upozornenia na rozjazd vozidla vpredu) 

HBA (asistent pre automatické prepínanie diaľkových svetiel) 

LKA + LFA (aktívny asistent udržiavania v strede jazdného pruhu zabraňujúci prekročeniu čiary) 

Systém upozornenia pri opustení zadných sedadiel 

ISLA (inteligentný asistent rozpoznávania dopravných obmedzení) 



Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 

18-palcové disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 235/55 R18) 

Dojazdové rezervné koleso  

Predné Full LED svetlomety 

Predné LED hmlové svetlomety 

LED denné svietenie 

LED zadné kombinované svetlá 

Svetelný senzor (automatické prepínanie medzi dennými a stretávacími svetlometmi) 

Dažďový senzor 

Smerové svetlá integrované vo vonkajších spätných zrkadlách 

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá 

Vonkajšie spätné zrkadlá lakované vo farbe karosérie 

Vonkajšie kľučky dverí lakované vo farbe karosérie 

Tónované sklá 

Akustická fólia čelného skla 

Zatmavené sklá od B-stĺpika 

Ozdobná chrómová lišta spodnej časti bočných okien 

Predné a zadné parkovacie senzory 

Zadná parkovacia kamera s dynamickým navádzaním 

Strešné lyžiny 

Predpríprava na montáž ťažného zariadenia  

Elektronická parkovacia brzda s funkciou Autohold 

Volič jazdného režimu 

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant 

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 

Elektricky nastaviteľná bedrová opierka vodiča 

Látkové čalúnenie sedadiel 

Odkladacie vrecká na zadnej strane sedadla vodiča  

Vešiak na zadnej strane predných hlavových opierok 

Delené a sklopné operadlá zadných sedadiel (40:20::40) 

Sklápanie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru 



Vyhrievané predné sedadlá a volant 

Vyhrievané zadné sedadlá 

Kožou potiahnutý volant 

Kožou potiahnutá hlavica radiacej páky (len M6/iM6) 

Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom (len 7DCT) 

Predná posuvná lakťová opierka s odkladacím priestorom (len M6/iM6) 

Zadná lakťová opierka s držiakom nápojov 

Elektrické ovládanie predných a zadných okien 

Elektrické impulzné ovládanie predných okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu 

Trojzónová automatická klimatizácia 

Výduchy ventilácie pre zadné sedadlá na stredovej konzole vzadu 

Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania, sklápateľný kľúč 

Digitálny palubný počítač s centrálnym 4,2” LCD displejom “Supervision” 

Osvetlenie slnečných clôn vodiča a spolujazdca 

Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo 

USB-C nabíjací port na palubnej doske 

USB-C nabíjací port v operadlách sedadiel vodiča a spolujazdca 

12V elektrická zásuvka na palubnej doske 

12V elektrická zásuvka v batožinovom priestore 

Navigačný systém s 12,3” dotykovým LCD displejom, USB-A vstup, 6 reproduktorov 

Ovládanie audiosystému na volante 

Telematické služby Kia Connect, bezplatne počas doby trvania záruky 

Konektivita mobilných telefónov Apple CarPlay/Android 

DAB - príjem digitálneho rádiového vysielania 

Bluetooth handsfree sada 

                               

Celkom EUR vrátane DPH : 

 

 

 



                

   
               

           
    

   

              

                 

          
          

    

               

    

 
   

 
     

     

     

           

    
  

      

       
           

    
        

   
    

       
   

          
     

   
  

    
     

 
 

 
 

   
   

    
 

          
         

 






