
KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU
uzatvorená v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný

zákonník)

Zmluvné strany

Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

In. Marcinko Matúš - DAMAD
Námestie slobody 89, 083 01 Sabinov
Ing. Marcinko Matúš
40289303
1020004447
VÚB, a.s.
1666091353/0200

(ďalej len „predávajúci")

Kupujúci:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
(ďalej len „kupujúci")

Obecná knižnica
Jarovnice 225, 082 63
Bc. Dobrovičová Mária - riaditeľka
4209007
2023403910
VÚB a.s.
2964948751/0200

I. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je dodávka čistiacich prostriedkov, podľa špecifikácie uvedenej 

v Prílohe č. 1, tejto zmluvy, ktoré budú v priebehu platnosti zmluvy realizované plneniami strán 
v rozsahu podľa potrieb kupujúceho na základe písomných objednávok, pri zachovaní postupu 
a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ktorými sú zmluvné strany viazané.

2. Technická špecifikácia predmetu zmluvy, ktorá je predmetom písomných 
objednávok, je uvedená v Prílohe č.l, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

II. Kúpna cena a platobné podmienky
1. Kúpna cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona 

č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou 
sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z., o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Kúpna cena za predmet zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v Eurách.



3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho, vrátane nákladov na 
dopravu, spojené s dodaním predmetu zmluvy do miesta dodania a iné náklady predávajúceho 
súvisiace s dodávkou tovaru. Predávajúci garantuje pevnú cenu podľa cenníka, ktorý tvorí 
Prílohu č. 1 tejto zmluvy, a to po celú dobu platnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany písomným 
dodatkom k tejto zmluve nedohodnú inak.

4. Dohodnutú cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k zmluve 
odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami, najmä v prípade legislatívnych zmien v oblasti 
daňových, colných, prípadne iných právnych predpisov ovplyvňujúcich cenotvorbu na základe 
zvýšenia, resp. zníženia ekonomicky oprávnených nákladov a ich náležitého zdokladovania a 
preukázania.

5. V prípade, že počas plnenia zmluvy predávajúci môže poskytnúť dodávky predmetu 
zmluvy v akciovom zvýhodnenom cenovom režime, túto skutočnosť písomne oznámi 
kupujúcemu. V tomto prípade platí pre fakturáciu flexibilná akciová cena.

6. Dohodnutú kúpnu cenu za dodaný predmet zmluvy podľa jednotlivých písomných 
objednávok sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry, a to do 90 dní 
odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

III. Miesto plnenia a dodacie podmienky
1. Miestom plnenia je sídlo kupujúceho.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v lehote 24 hodín od 

doručenia, resp. predloženia písomnej objednávky do sídla kupujúceho.
3. Kupujúci v deň dodania a prevzatia predmetu zmluvy preverí, či je dodaný predmet 

zmluvy v súlade s Prílohou č. 1. V prípade, že zistí nesúlad dodaného predmetu zmluvy so 
špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 1, resp. zistí jeho poškodenie alebo nefunkčnost' (zjavné 
vady), má právo odmietnuť prevziať dodaný predmet zmluvy, pričom v tomto prípade sa 
predávajúci dostáva do omeškania so splnením svojho zmluvného záväzku a je povinný dodať 
nový predmet zmluvy, spĺňajúci kritéria tejto zmluvy a príslušných noriem v dodatočnej lehote 
určenej kupujúcim.

4. Odborný zástupca kupujúceho - oprávnený na prevzatie predmetu zmluvy: Bc. 
Dobrovičová Mária.

5. Predmet zmluvy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho 
poškodeniu.

IV. Vlastnícke práva k predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody
1. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy nadobudne kupujúci zaplatením dohodnutej 

kúpnej ceny podľa jednotlivých písomných objednávok.
2. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho v čase 

prevzatia predmetu zmluvy.



V. Záruka a zodpovednosť za chyby a nedostatky
1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet zmluvy v množstve a akosti 

podľa podmienok tejto zmluvy a jednotlivých písomných objednávok. V prípade, že sa tak 
nestane, má predmet zmluvy nedostatky. Chyby a nedostatky dodávky je kupujúci povinný 
písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Pre dodržanie 
podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu faxom, resp. e-mailom alebo 
poštou doporučene na adresu predávajúceho.

2. Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia 
predmetu zmluvy v mieste plnenia.

3. V prípade výmeny poškodeného predmetu zmluvy za nový bez nedostatkov 
prestáva plynúť pôvodná záručná doba a začína plynúť nová záručná doba podľa bodu 2 tohto 
článku zmluvy.

VI. Platnosť a trvanie zmluvy
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy.
3. Kupujúci je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od zmluvy, ako aj od písomnej 

objednávky v prípade, že predávajúci podstatne poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné 
porušenie zmluvných povinností sa považuje predovšetkým nedodanie predmetu zmluvy v 
zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas v kvalite podľa dohodnutých podmienok a jeho 
neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote.

4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ako aj od písomnej objednávky v 
prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých 
platobných podmienok ani do 30 dní od uplynutia dohodnutej lehoty na zaplatenie.

5. Zmluvu môže jednostranne vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán bez udania 
dôvodu v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť vždy od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď písomne doručená 
druhej strane.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými 

dodatkami k zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami.
2. Vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 

zo zmluvných strán dostane po jednom rovnopise.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
5. Prílohami tejto zmluvy sú : Príloha č. 1 - Technická špecifikácia a cena predmetu 

zmluvy a príloha č. 2 - Aktuálny doklad o oprávnení podnikať (predávajúci)



V Jarovniciach, dňa 13. 02. 2015

xíu/k'OAMrVD Kupujúci: Obecná knižnica
082 63 Jarovnice 225 

LČO 42'0£l£l/S2'?5



Zoznam čistiacich prostriedkov

Názov položky ks Cena za ks bez DPH Cena za ks s DPH
Ajax na podlahy 11. '1 \<\s
Ajax na podlahy 4 1. G,£5 T] 5b

Savo 11. 1 \ko
Savo s rozpraš. Proti pliesni 1^5 Ok

Jar 11. A <cG
Mr.Proper na podlahy 11.
Mr. Proper na podlahy 5 1. 10| -fíT

Clin čistiaci prost. Na okna s rozprašovačom 0,5 Ido Uo
Clin multi shine univ. Čist. Prost. 1, oo hho

Vrecka do koša 50x60 -1/017
Vrecka do koša 60x70 1jó?

Vrecia rolo 70x110 1,
Cif tekutý prášok citrón 720 g. 4, 66 4,^
Pronto sprej na nábytok 0,4 1.

Domestos dez. Prostriedok 0,75 1. & 2-jlo
Domestos dez. Prostriedok 5 1. n,

Fixinela 4 Jo
Tekuté mydlo Palmolive 300 ml s dáv. UTo

Tekuté mydlo Mitia 5 1. (Óí^p tw
Bref čist. Prost. Na wc gél 0,75 1. 4,°ir

Duck wc gél 0,75 1. w
Swan ekolog. Dez. Prost. Wc 0,75 1. k bt5o

Well done čist. Pena na sanitu 0,75 1. pš Uo
Osviežovač vzduchu sprej 1/3o

Papierové uierky z-z zelené 4i/?L 4^,5'ú
Utierky kuchynské Bravo 3 ks

Rukavice gumené 2 ks L 0)CIt- Af40
Hubka 10 ks na riad A] 09 4/3o
Utierka mikrovlákno 0j1o

Toaletný papier 4 ks cammile V o 4j io
Handra tkaná biela 62x50 Uňo
Zvon na výlevky klasika A,W
Hydroxid sodný 800 g. hoi ťm

Indulona nechtíková plus 100 g.
Sanytol 500 ml. s rozp. Grap. Ml íiSo

Biele servítky d7h 0/f0
Poťah na mop plochý vřir Mo

Rúčka na metlu -1,3 o

IfYPe-MoMl:


