
Kúpna zmluva 

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

1. Predávajúci: 

2. Kupujúci: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

GASTRO Vrábeľ s. r. o. 
M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín 
Peter Vrábeľ - konateľ 
43897452 
Prima banka Slovensko a.s. 
4076241001/5600 

Platca/Neplatca DPH SK2022503626 
(ďalej len „Predávajúci") 

Obchodné meno: ZŠ Borodáčova 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
bank. spoj.: 
č. účtu: 
Neplatca DPH 
(ďalej len „Kupujúci") 

Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 
Ing. Ema Mílová , riaditeľka 
31780784 
VÚB, a.s. 
1639782159/0200 

(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej aj ako „zmluvné strany", každý jednotlivo aj ako „zmluvná 
strana") 

ČI. I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj, kúpa a dodávka tovaru uvedeného v prílohe č. 1 k tejto 
zmluve („predmet kúpy") a montáž predmetu kúpy v priestoroch Kupujúceho podľa 
požiadaviek Kupujúceho. 

2. V súlade s podmienkami tejto zmluvy sa Predávajúci zaväzuje: 
2.1. Kupujúcemu predať a dodať do sídla Kupujúceho predmet kúpy na základe podmienok 
dohodnutých touto zmluvou v súlade požiadavkami Kupujúceho, 
2.2. previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a uskutočniť montáž predmetu 

kúpy. 
3. Kupujúci sa zaväzuje tovar za podmienok uvedených v tejto zmluve prevziať a zaplatiť 

Predávajúcemu kúpnu cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
4. Súčasne s predmetom kúpy dodá Predávajúci Kupujúcemu všetky potrebné doklady na 

ošetrovanie a údržbu predmetu kúpy a to v požadovanom množstve verzií. 



ČI. II. 
Termín a miesto dodania 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci dodá a Kupujúci prevezme tovar podľa článku I. 
tejto zmluvy v termíne do 15.12.2012 v súlade s čl. IV tejto zmluvy. 

2. Miesto dodania tovaru: je adresa sídla Kupujúceho uvedená v záhlaví tejto zmluvy. 
Predávajúci zabezpečí jeho prepravu do miesta dodania. 

3. Súčasťou riadnej dodávky tovaru podľa tejto zmluvy a jej prevzatia Kupujúcim sú preukázané 
platné certifikáty v zmysle platnej legislatívy. 

4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho dňom jeho písomného prevzatia 
Kupujúcim v mieste uvedenom v ods. 2. článku II tejto zmluvy. 

Čl. III 
Kúpna cena, fakturácia a platobné podmienky 

1. Kúpna cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu a zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako cena 
pevná a nemenná. Kúpna cena je stanovená na základe výsledkov e-aukcie. 

2. Ku kúpnej cene bude fakturovaná sadzba dane z pridanej hodnoty v zmysle zákona číslo 
222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

3. Vo kúpnej cene stanovenej podľa ods. 1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady 
spojené s balením, prepravou a dodaním a montážou tovaru do sídla Kupujúceho. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že právo fakturovať vzniká Predávajúcemu dňom protokolárneho 
prevzatia riadne dodaného predmetu kúpy podľa tejto zmluvy Kupujúcim. V takomto prípade 
uhradí Kupujúci Predávajúcemu kúpnu cenu na základe faktúry Predávajúceho doručenú do 
sídla Kupujúceho do 31.12.2012.. 

5. Faktúra musí obsahovať náležitosti platného daňového dokladu. 
6. Predávajúci zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať všetky náležitosti 

daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov SR. Kupujúci je oprávnený vrátiť 
faktúru Predávajúcemu na prepracovanie najneskôr 3 dni pred splatnosťou, pokiaľ faktúra 
nebude vystavená v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Vrátením faktúry na prepracovanie 
nastáva prerušenie plynutia jej lehoty splatnosti a nová lehota začína plynúť až dňom 
vystavenia novej, opravenej faktúry; to neplatí, ak sa preukáže, že faktúra bola Kupujúcim 
vrátená neoprávnene. 

7. Za uhradenie faktúry sa považuje deň, v ktorom bude fakturovaná suma odpísaná z účtu 
Kupujúceho. 

Čl. IV 
Dodanie a montáž predmetu prevodu 

Vlastnícke právo 

1. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy Kupujúcemu dodať ariadne namontovať najneskôr do 
15.12.2012. Konkrétny termín a čas dodania a montáže predmetu kúpy podlieha osobitnej 
dohode Predávajúceho a Kupujúceho, pričom Predávajúci je povinný realizovať predmet 
kúpy v čase určenom Kupujúcim. 

2. Omeškanie Predávajúceho s povinnosťou riadne dodať predmet kúpy podľa tejto zmluvy 
Kupujúcemu v termíne uvedenom v predchádzajúcom ods. 1 tohto článku zmluvy je 
podstatným porušením tejto zmluvy zo strany Predávajúceho a oprávňuje Kupujúceho od 
zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou. 

3. Pri dodaní predmetu kúpy podpíšu Predávajúci a Kupujúci Preberací protokol, ktorý bude 
obsahovať okrem iného i prípadné vady tovaru, dátum a podpis zástupcov zmluvných strán 



prítomných pri prevzatí predmetu kúpy. Jedno vyhotovenie Preberacieho protokolu si 
ponechá Predávajúci a jedno vyhotovenie Kupujúci. Súčasťou Preberacieho protokolu bude 
i záručný list. 

4. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom podpísania Preberacieho 
protokolu. Súčasne prechádza na Kupujúceho i nebezpečenstvo škody na predmete kúpy. 

1. Predávajúci poskytuje na predmet kúpy a j ej montáž, resp. montážne práce záruku 24 
mesiacov („záručná doba") odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim, resp. odo dňa jeho 
namontovania,. 

2. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú mal predmet kúpy v okamihu, keď prechádza 
nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto 
čase. Povinnosti Predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť týmto nie sú dotknuté. 

3. V prípade zistenia vady tovaru v záručnej dobe Kupujúcim, je Kupujúci povinný vadu 
bezodkladne písomne oznámiť Predávajúcemu na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy („reklamácia") i s popisom vady ako sa táto prejavuje. Predávajúci vadu odstráni bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 10 dní odo dňa oznámenia vady. 

4. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany Kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína 
ďalej plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného predmetu kúpy. 

5. Zmluvné strany súčasne dohodli, že sa budú riadiť ustanoveniami § 422 anasl. Obchodného 
zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti súvisiace s touto zmluvou budú doručované na 
adresy zmluvných strán uvedené ako adresy ich sídiel v záhlaví tejto zmluvy., 

2. V prípade písomností mimo bežnej komunikácie doručovaných prostredníctvom pošty, 
kuriéra alebo osobne sa tieto písomnosti považujú za doručené zmluvnej strane aj keď: 
• 2.1 zmluvná strana odoprela prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenú dňom 

odmietnutia prijatia zásielky, 
• 2.2 zásielka bola na pošte uložená a zmluvná strana ju neprevzala do troch dní od 

uloženia; posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, i keď sa zmluvná 
strana o uložení nedozvedela. 

3. Komunikáciou vo veciach súvisiacich s touto zmluvou sú poverení: 
Za Kupujúceho: Ing. Ema Mílová - riaditeľka ZŠ, t.č.: 02 / 43 63 08 96, email, adresa: 
milova@borodacova.sk; skola@borodacova.sk 

Za Predávajúceho: Peter Vrábeľ, t.č. 043/5862873, email, adresa: gastrovrabel@orava.sk 
4. Zmenu osôb oprávnených na komunikáciu podľa tohto článku zmluvy je každá zmluvná strana bez 

zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane písomne. 

1. Akékoľvek záväzky a pohľadávky Predávajúceho voči Kupujúcemu vzniknuté na základe 
ustanovení tejto zmluvy nie je možné postúpiť tretej osobe bez písomného súhlasu 
Kupujúceho. 

2. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Predávajúci je oprávnený započítať svoje pohľadávky 
voči pohľadávkam Kupujúceho iba na základe predchádzajúcej dohody s Kupujúcim. 

ČI. V 
Záruka 

ČI. VI 
Doručovanie a komunikácia 

ČI. VII 
Ďalšie práva a povinností zmluvných strán 
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3. V prípade omeškania Predávajúceho s odstránením vady v zmysle článku V ods. 3 tejto 
zmluvy je tento povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30,-EUR za každý 
i začatý deň omeškania. Pre vylúčenie pochybností, zaplatenie zmluvnej pokuty 
neobmedzuje právo Kupujúceho domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením 
povinností zabezpečených zmluvnou pokutou, a to v celom rozsahu vzniknutej škody (i nad 
rámec výšky zmluvnej pokuty). 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú v súlade s platnými právnymi predpismi zachovávať mlčanlivosť 
o všetkých záležitostiach, podmienkach, okolnostiach a obsahu tejto zmluvy. 

5. Ak bude ktorákoľvek zo zmluvných strán povinná sprístupniť informácie, na ktoré sa 
vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, na základe povinnosti uloženej právnym predpisom alebo 
súdnym alebo úradným rozhodnutím, toto sprístupnenie sa nebude považovať za porušenie 
povinnosti mlčanlivosti. V takom prípade musí zmluvná strana sprístupňujúca informácie o 
tom bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu. 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
internetovej stránke Kupujúceho. 

2. Túto zmluvu možno predčasne ukončiť: 

2.1 písomnou dohodou zmluvných strán, 
2.2 odstúpením do zmluvy v prípadoch ustanovených zákonom alebo touto zmluvou. 

3. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a nadobúda účinnosť 
okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu jej 
sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy má poškodená strana 
nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, čím nie je dotknutý nárok na náhradu 
škody. Právny režim odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 344 - 351 Obchodného 
zákonníka. 

1. Táto zmluva sa uzatvára v písomnej forme; zmeny a doplnenia tejto Zmluvy možno 
realizovať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných vzostupne 
číslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. To sa netýka 
zmeny bankových údajov a kontaktnej osoby, pri ktorých je postačujúce písomné oznámenie 
zmeny. 

2. Návrh dodatku je oprávnená predložiť ktorákoľvek zmluvná strana a druhá zmluvná strana sa 
zaväzuje bezodkladne po jeho obdržaní zaujať k nemu písomné stanovisko a doručiť ho 
zmluvnej strane, od ktorej návrh dodatku k tejto zmluve obdržala. 

3. Neplatnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy alebo ich častí nemá vplyv na platnosť 
ostatných ustanovení tejto zmluvy alebo na platnosť zmluvy ako celku. V prípade, že je alebo 

Čl. VIII 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 
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sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto 
zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. 
Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré 
svojim obsahom a povahou najlepšie zodpovedá neplatnému ustanoveniu. 

4. Zmluvné strany sú povinné neodkladne vzájomne si oznámiť skutočnosti, ktoré by mohli 
ohroziť plnenie zmluvy, a to aj v jej častiach. 

5. Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sa zmluvné strany zaväzujú riešiť najprv 
vzájomným rokovaním, až následne cestou príslušného súdu v zmysle platných právnych 
predpisov SR. 

6. Okolnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka a platnými právnymi predpismi na území SR. 

7. Na rozhodovanie všetkých sporov, ktoré vzniknú z tejto zmluvy vrátane sporov o jej platnosť, 
výklad alebo zrušenie, je príslušný vecne a miestne príslušný súd podľa Občianskeho súdneho 

8. Táto zmluva j e vyhotovená v štyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, každé s platnosťou 
originálu. Kupujúci obdrží tri vyhotovenia, Predávajúci jedno vyhotovenie. 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá po 
vzájomnom prerokovaní na základe slobodnej vôle, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok, 
čo potvrdzujú svojim podpisom. 

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - zoznam tovaru. 

poriadku. 
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Príloha č. 1: Zoznam tovaru 

ZŠ BORODÁČOVA 

Názov Počet 
Cena za 
ks 
bez DPH 

Cena 
spolu 
bez DPH DPH 20% 

Cena 
spolu 
s DPH 

prac.stôl nerezový bez zadného lemu s 
policou 180x80 1 430,00 430,00 86,00 516,00 
prac.stôl nerezový bez zadného lemu, 2 
zásuvky hore, polica, 120x80 2 498,00 996,00 199,20 1 195,20 

prac.stôl nerezový policový, 120x70 1 320,00 320,00 64,00 384,00 

nerezový drez 70x70 1 270,00 270,00 54,00 324,00 
regál nerezový 4 plné police, v.180, hl. 50, 
š. 90 1 290,00 290,00 58,00 348,00 

regál nerezový 4 plné police, v. 180, hl. 50, 
š. 150 1 430,00 430,00 86,00 516,00 

príborník nerezový 54,5x35,5x30 1 120,00 120,00 24,00 144,00 

plynový kotol 200 I /hranatý duplikátor/ 
140x90x90 1 4 460,00 4 460,00 892,00 5 352,00 

drvička kuchynského odpadu do 300 jedál 1 634,00 634,00 126,80 760,80 

SPOLU 7 950,00 1 590,00 9 540,00 


