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Kúpna zmluva 
 
 

uzavretá podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
1. Kupujúci:    
 

Názov: Základná škola v Jarovniciach 

Sídlo:  Jarovnice 192, 082 63  Jarovnice 
V zastúpení:  Mgr. Jozef Bugna, riadite ľ školy  
IČO: 36 158 119 
DIČ: 2021383518 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 
Číslo účtu: 1634726254/0200 
IBAN:              SK78 0200 0000 0016 3472 6254 
Tel.:              051 / 459 42 19 
E-mail: zsjarovnice192@gmail.com  

    
(ďalej len „kupujúci“  a/alebo spolu s predávajúcim „zmluvné strany“  ) 
 
 

2. Predávajúci:  
  

Obchodné meno: Róbert Dušan Kunst – Obchodné služby 

Sídlo:  Pod Kalváriou 42, 080 01 Prešov 
V zastúpení:  Róbert Dušan Kunst 
IČO: 47908122 
DIČ: 1087152572 
IČ DPH:  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: 2943459094/1100 
IBAN:              SK2211000000002943459094 
Tel.:              0903 611 960 
Fax:  
E-mail: kunstdusan@gmail.com  

 
(ďalej len „predávajúci“ a/alebo spolu s kupujúcim „zmluvné strany“)  
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Čl. II. 
Predmet plnenia zmluvy 

 
1. Predmetom plnenia zmluvy je dodávka školských potrieb (ďalej len „tovar“) zákazky: 

„Dodávka školských potrieb“  pre žiakov v hmotnej núdzi podľa § 4 zákona                      
č. Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVAR SR v znení neskorších 
predpisov, Základnej školy v Jarovniciach, Jarovnice 192, 082 63  Jarovnice, ktorá je 
výsledkom verejného obstarávania vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania 
(VVO) č. 253/2015 zo dňa 23.12.2015, číslo oznámenia vo VVO 25326 – WYT.  

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v rozsahu a množstve 
vymedzenom touto zmluvou podľa prílohy - špecifikácie tovarov (špecifikácia tovarov 
- 1. stupeň 2015-2016, špecifikácia tovarov - 1. stupeň 2016-2017, špecifikácia 
tovarov - 2. stupeň 2015-2016, špecifikácia tovarov - 2. stupeň 2016-2017, 
špecifikácia tovarov - celková rekapitulácia) na základe výsledku elektronickej aukcie 
a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru.  

3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať dodaný tovar a zaplatiť cenu stanovenú v tejto zmluve. 
V cene dodávky tovaru je zahrnutá aj doprava tovaru na miesto určenia podľa 
pokynov kupujúceho. 

4. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu nie recyklované zošity.  
5. Plnenie predmetu zákazky musí byť v súlade so zákonom č. 544/2010 a metodickým 

usmernením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytovaní dotácii 
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

6. Kupujúci si vyhradzuje právo neodobratia celkového množstva tovaru celého 
predmetu zákazky podľa prílohy tejto zmluvy (špecifikácia tovarov - 1. stupeň 2015-
2016, špecifikácia tovarov - 1. stupeň 2016-2017, špecifikácia tovarov - 2. stupeň 
2015-2016, špecifikácia tovarov - 2. stupeň 2016-2017, špecifikácia tovarov - celková 
rekapitulácia), ktorého dodanie je podmienené počtom žiakov v hmotnej núdzi                
v zmysle zákona č. Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVAR SR                 
v znení neskorších predpisov a výškou schválenej a poskytnutej dotácie.  

7. Predpokladaný počet  žiakov: 
- pre druhý školský polrok školského roka 2015/2016 – 1089 žiakov, 
- pre prvý školský polrok školského roka 2016/2017 – 1140 žiakov.  

 
 
 

Čl. III. 
Termín plnenia, miesto plnenia 

 
1. Celý predmet zákazky bude dodaný najneskôr do 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy a to v nasledovných termínoch plnenia: 
a) prvé dodanie tovaru (pre druhý školský polrok školského roka 2015/2016) -  

najneskôr do 15. marca 2016, 
b) druhé dodanie tovaru (pre prvý školský polrok školského roka 2016/2017) -  

najneskôr do 15. októbra 2016. 
2. Na počet požadovaného tovaru v príslušnom školskom polroku kupujúci vystaví 

písomnú objednávku a doručí ju predávajúcemu (poštou, emailom alebo osobne) 
najneskôr 15 dní pred termínom dodania v príslušnom školskom polroku v súlade            
so špecifikáciou tovarov. Predávajúci objednávku kupujúcemu potvrdí do 24 hodín 
odo dňa jej prevzatia, resp. doručenia.  

3. Miesto plnenia je: Základná škola v Jarovniciach, Jarovnice 192, 082 63  Jarovnice. 
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Čl. IV. 

Stanovenie ceny 
 

1. Cena za celý predmet plnenia bola stanovená na základe výsledkov verejného 
obstarávania nasledovne: cena predmetu plnenia za celý čas trvania zmluvy (9 
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy) je vo výške 28 460,00 EUR  
Slovom: dvadsa ťosemtisícštyristošes ťdesiat EUR. 

 
 
 

Čl. V. 
Platobné podmienky 

 
1. Cenu za dodanie predmetu zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúr, vystavených    

po písomnom protokolárnom odovzdaní jednotlivých dodávok tovarov za príslušné 
školské polroky na základe objednávok. 

2. Doba splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Faktúra bude 
obsahovať všetky potrebné náležitosti daňového dokladu.  

 
 
 

Čl. VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Kupujúci: 

- je povinný prevziať dodaný tovar v zmysle schválenej cenovej ponuky, 
- je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote 

splatnosti, 
- je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím 

podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,     
- má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom 

zmluvnými stranami. 
 

2. Predávajúci: 
- má povinnosť dodať v zmysle schválenej cenovej ponuky v zákazke kupujúcemu 

tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť                 
na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, 

- má povinnosť dodať kupujúcemu nie recyklované zošity, 
- má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný                    

a prevzatý tovar. 
 
 
 

Čl. VII. 
Zmluvné pokuty 

1. V prípade nedodania predmetu zmluvy - tovaru (podľa objednávky) predávajúcim                   
v zmluvne dohodnutom termíne je kupujúci oprávnený požadovať úroky z omeškania 
vo výške 0,05 % z dohodnutej kúpnej ceny (podľa objednávky) za každý deň 
omeškania. 

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny tovaru (podľa objednávky)   
je predávajúci oprávnený požadovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 
ceny tovaru (podľa objednávky) za každý deň omeškania. 
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri neodobratí celkového množstva tovarov celého 
predmetu zákazky podľa prílohy tejto zmluvy (špecifikácia tovarov - 1. stupeň 2015-
2016, špecifikácia tovarov - 1. stupeň 2016-2017, špecifikácia tovarov - 2. stupeň 
2015-2016, špecifikácia tovarov - 2. stupeň 2016-2017, špecifikácia tovarov - celková 
rekapitulácia), ktorého dodanie je podmienené počtom žiakov v hmotnej núdzi                
v zmysle zákona č. Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVAR SR                 
v znení neskorších predpisov a výškou schválenej a poskytnutej dotácie, nebude 
predávajúci sankcionovať kupujúceho. 

 
 

Čl. VIII. 
Zodpovednos ť za vady a náhrada škody 

 
1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri osobnom odbere a následnom protokolárnom 

prevzatí.  
2. Predávajúci poskytuje zákonom stanovenú záruku na predmet plnenia zmluvy.  
3. Práva z poškodeného tovaru pri dodaní zanikajú, ak nie sú oznámené včas, 

najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Dodanie tovaru                      
s poškodením je podstatným porušením zmluvy a kupujúci môže:  

- požadovať odstránenie chýb  dodaním náhradného tovaru 
- dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,  
- ak sú chyby opraviteľné, požadovať ich odstránenie opravou,  
- požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo  
- odstúpiť od zmluvy.  

4. Oznámenie chýb (reklamácia) môže byť uskutočnené e-mailom alebo poštovou 
zásielkou. Doručené oznámenie o chybách musí obsahovať: označenie kúpnej 
zmluvy, popis chýb  a jeho  prejavov.  

5. Kupujúci musí umožniť predávajúcemu na základe jeho požiadavky fyzické overenie 
oprávnenosti reklamácie.  

 
 
 

Čl. IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Túto zmluvu je možné meniť len písomným dodatkom podpísaným zástupcami 

zmluvných strán. 
2. Ustanovenia, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch , pričom kupujúci a predávajúci obdržia 

po 2 rovnopisy. 
4. V prípade porušenia povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy je ktorákoľvek                            

zo zmluvných strán oprávnená túto zmluvu vypovedať. Výpovedná lehota je mesačná                       
a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

5. Zmluvné strany svojím podpisom vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, plne jej porozumeli 
a súhlasia s ňou. 

 
 
 
 

6. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná                  
v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 
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Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 
Príloha: Špecifikácia tovarov – cenová ponuka v tlačenej forme  

 
 
 
 
 V Jarovniciach, dňa:  12. 02. 2016  V Prešove, dňa: 12. 02. 2016 
 
 

Za kupujúceho:    Za predávajúceho: 
 
 

Základná škola v Jarovniciach                 Róber t Dušan Kunst - Obchodné služby  
 

 
 
 
 
 
 
 Mgr. Jozef Bugna    Róbert Dušan Kunst  
 riaditeľ školy      
 
 
 
 
   ........................................    ........................................  
        kupujúci      predávajúci 


