
KÚPNA ZMLUVA  

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  

 

 

Kupujúci :  Obec Veľký Biel 

Štatutárny orgán: Anton Danter - starosta 

Sídlo:   Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, okres Senec  

IČO:   00305146 

DIČ:   2020662303 

IČ DPH:  nie je platcom 

Bankové spojenie: Prima banka a.s. 

Číslo účtu:  SK 74 5600 0000 0018 0372 2001 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Predávajúci:  Ľubomír Kusyn – Laboratórne zariadenia 

Štatutárny orgán: Ľubomír Kusyn  

Sídlo:   Žitavská 22, 821 07 Bratislava 

IČO:     22677950 

DIČ:   1020178874 

IČ DPH:   SK1020178874 

Zapísaný v Živnostenskom registri č. 102-7106, Okresný úrad Bratislava, odbor 

živnostenského podnikania.   

(ďalej len „predávajúci“) 

 

Preambula 

 

   Podkladom tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania uskutočneného v zmysle § 117 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, postupom určeným pre zákazku s nízkou hodnotou, súťažné 

podklady v uvedenom verejnom obstarávaní a ponuka úspešného uchádzača. 

Predávajúci je úspešným uchádzačom verejnej súťaže „zákazky s nízkou hodnotou“ na 

dodávku tovaru predmetu zákazky „Modernizácia učebne Základnej školy vo Veľkom Bieli – 

nábytok“. 
Článok I.  

Predmet a účel zmluvy 

 

1.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je dodávka školských pomôcok k 

vybaveniu predmetnej učebne k projektu: Modernizácia učebne Základnej školy vo Veľkom 

Bieli, v zmysle prílohy č. 1- Špecifikácia predmetu zákazky, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy. Zákazka je s finančnou podporou Ministerstva pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR a vlastných zdrojov z rozpočtu obce Veľký Biel, kód výzvy: IROP-

PO2-SC222-2016-13. 



1.2 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať predmet zmluvy v požadovanom množstve 

na miesto dodania vrátane prípadnej inštalácie a zaškolenia v zmysle bodu č. 2.1, 

v požadovanej kvalite uvedenej v článku IV. tejto zmluvy. 

 

   

1.3 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu uvedenú v bode 3.2 tejto kúpnej 

zmluvy. Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite 

a termíne zo strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie 

kúpnej zmluvy (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka). Predávajúci nemôže poveriť plnením 

predmetu zmluvy inú osobu.  

 

          Článok II. 

        Miesto a čas plnenia  

 

2.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Základná škola Veľký Biel, Školská 568/4, 90024 

Veľký Biel, 900 24. 

  

2.2 Lehota dodania tovaru do miesta plnenia je 45 dní odo dňa účinnosti zmluvy. 
 

2.3 Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na 

dodacom liste. Kópiu tohto dodacieho listu predávajúci priloží k faktúre. 

 

2.4 Dopravu tovaru na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady 

tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.  

 

 

           Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

 

3.1 Cena je určená vzájomnou dohodou v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov v čiastke 15 268,84 eur bez DPH. 

 

  Cena bez DPH:    15 268,84 eur    /slovom: pätnásťtisícdvestošesťdesiatosem a 84/100 eur/ 

      DPH 20%              3 053,77 eur 

Celková cena s DPH  18 322,61 eur    /slovom: osemnásťtisíctristodvadsaťdva 61/100 eur/ 

 

3.2 Cena predmetu zmluvy vrátane dopravy a prípadnej inštalácie v súlade so zákonom č. 

18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov je stanovená v prílohe č.1 k tejto 

zmluve- Špecifikácia predmetu zákazky. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude 

vykonaná jednorázovo, bez preddavkov. 

 

3.3 Úhrada ceny tovaru, vrátane služby spojenej s jeho dodávkou a prípadnou montážou na 

miesto dodania, po dodaní predmetu zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného 

platobného styku, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za tovar vrátane DPH 

kupujúci uhradí predávajúcemu na základe predloženej faktúry, s lehotou splatnosti 30 dní 

odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. Platobná povinnosť kupujúceho sa 

považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba. 

 

3.4 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list potvrdený oprávneným zástupcom  

predávajúceho a oprávneným zástupcom kupujúceho, ktorí svojim podpisom potvrdia 



odovzdanie a prevzatie predmetu kúpnej zmluvy v súlade s kúpnou zmluvou. Faktúra musí 

obsahovať náležitosti podľa zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších 

predpisov. 

 

3.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 

Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, kupujúci má právo vrátiť ju na doplnenie 

a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre 

kupujúceho začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry do podateľne 

kupujúceho. 

 

Článok IV. 

Kvalita tovaru, záruky 

 

4.1 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v dohodnutom množstve a v kvalite podľa 

tejto zmluvy. 

 

4.2 Predávajúci sa zaručuje, že tovar predmetu zmluvy je z novovýroby. Príslušné technické 

podmienky alebo normy budú uvedené na dokladoch, na ktorých bude uvedený aj mesiac 

a rok výroby. Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy záruku v zmysle sprievodnej 

dokumentácie. 

 

4.3 Reklamácie na predmet kúpnej zmluvy môže uplatniť kupujúci vzhľadom na: 

- množstvo tovaru (vnútro obalový nedostatok) do 15 dní odo dňa prevzatia tovaru 

v mieste plnenia, 

- inštalácia (montáž) tovaru – v záručnej dobe, 

- kvalita tovaru – v záručnej dobe. 

 

4.4 Oprávnenú reklamáciu vybaví predávajúci do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. 

 

4.5 Kupujúci je povinný reklamáciu písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu  

      po zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. 

 

 

Článok V. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

5.1 Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy po jeho dodaní do miesta plnenia   

podľa článku II. bodu 2.1 a vlastnícke právo po zaplatení kúpnej ceny na účet   

predávajúceho. 

 

 

Článok VI. 

Zodpovednosť za škodu, zmluvná pokuta 

 

6.1 Kupujúci zodpovedá za škodu spôsobenú osobami zúčastnenými na odovzdávaní 

a preberaní predmetu zmluvy zo strany kupujúceho. 

 

6.2 Pokiaľ vznikla predávajúcemu škoda zapríčinená kupujúcim je kupujúci povinný škodu   

nahradiť. 

 



6.3 Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu škodu spôsobenú osobami zúčastnenými na 

odovzdávaní a preberaní predmetu zmluvy zo strany predávajúceho. 

 

6.4 Zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť vyplývajúcu zo záväzkového vzťahu je povinná 

nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane. Svojej zodpovednosti sa zbaví v takom 

prípade, ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 

zodpovednosť. 

 

6.5 Kupujúci je oprávnený žiadať od predávajúceho úrok z omeškania v prípade, ak 

predávajúci nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne. Výška úroku z omeškania je 

0,03% z hodnoty nedodaného tovaru za každý začatý deň omeškania dodávky.  

 

6.6 Predávajúci je povinný zaplatiť kupujúcemu úrok z omeškania v prípade, ak kupujúci 

nevykoná úhradu za predmet zmluvy v lehote splatnosti, teda riadne a včas. Výška úroku 

z omeškania je 0,03 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania platby.  

 

 

Článok VII. 

Zodpovednosť za vady 

 

7.1 Predávajúci je zodpovedný za to, že predmet zmluvy bude dodaný podľa podmienok tejto  

      zmluvy. 

 

7.2 Predávajúci je zodpovedný za vady a nedostatky predmetu zmluvy v čase odovzdania 

kupujúcemu. 

 

7.3 Reklamáciu vád zistených pri preberaní predmetu zmluvy je kupujúci povinný uplatniť pri 

jeho preberaní alebo bezodkladne po ich zistení v mieste svojho sídla najneskôr do piatich 

pracovných dní od prevzatia predmetu zmluvy. 

 

7.4 Reklamáciu vád po prevzatí predmetu zmluvy je kupujúci povinný uplatniť 

u predávajúceho písomne. 

 

7.5 Kupujúci v prípade oprávnenej reklamácie má právo na odstránenie vád zistených na 

predmete zmluvy do piatich pracovných dní od zistenia vád pri preberaní, alebo po 

dodatočnom predložení na reklamáciu. 

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim  po jej zverejnení na webovom  sídle kupujúceho. 

 

8.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy je príloha č. 1- Špecifikácia predmetu 

zákazky. 

 

8.4 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, podpísaných 

oprávnenými  zástupcami oboch zmluvných strán. 



 

8.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami  Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

 

8.6 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu. 

 

8.7 Zmluvné strany si obsah zmluvy prečítali a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

Veľký Biel, 14.05.2019                                         

 

 

 

 

––––––podpísané–––––––––––––––––––                   ––––––podpísané––––––––––––––––––– 

                 za kupujúceho      za predávajúceho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky  

 

 

 

 



Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky  

 

 

Obec Veľký Biel  
Obecný úrad, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, okres Senec 

 

 

       

 Špecifikácia predmetu zákazky - NÁBYTOK 

       

  TYP  rozmery MJ tovar 

p.č. názov rozmer š x hľ x v  mm ks 

JC za 
1ks v € 

bez 
DPH 

JC za 
1 ks v 

€ s 
DPH 

Spolu v 
€ s DPH 

1 

Stôl - Katedra pre učiteľa skrinka 

dvierková uzamykateľná s policou š 

450 mm , skrinka štvorzásuvková 

uzamykateľná š 450 mm. 

1600 x 600 x 750 1 231,46   277,75   277,75   

2 

Obojstranný laboratórny stôl pre 

prácu v sede na kovovej podnoži. Na 

každej strane nerezový drez s 

batériou na studenú vodu 4 ks. 

Drezová skrinka 4 ks. 2 x  Mediálna 

jednopodlažná polica obojstranná, 4 

x voda do prepadového kalichu, 8 x 

zásuvka na 230V, 8 x zdierka na 12V 

z reguľovatelného zdroju 

jednosmerného a striedavého prúdu. 

1 x Zdroj reguľovatelného AC , DC. 

6000 x 1500 x 750 2 5 220,00   6 264,00   12 528,00   

3 
Žiacka stolička výškovo 

nastaviteľná  
  26 41,11   49,33   1 282,63   

4 

MSD 09  - Celokovový digestor s 

vertikálnym bezpečnostným sklom 

konex,  uložený v ráme z 

komaxitového eloxovaného 

hliníkového profilu. Pracovná doska 

z HPL / vysokotvrdený laminát / 

odolný voči vode a chemikáliám .  

Rozmer vnútorného pracovného 

priestoru: š 896 x hľ 700 x  v 1000 

mm.  Osvetlenie pracovnej dosky. 

Vzduchotechnický otvor má priemer 

200 mm  

1 x osvetlenie mimo pracovného  

priestoru. Vypínač na osvetlenie a 

ventilátor. 

900 x 700 x 1100 1 2 261,44 2 713,73   2 713,73   

5 
Skrinka pod digestor 

dvojdvierková s policou vo vnútri, 

uzamykateľná. 

900 x 700 x 900 1 130,00 156,00   156,00   

6 
Vzduchotechnické potrubie za 

každý bm.podľa potreby. 
  3 4,97 5,96   17,89   



7 
klapka do potrubia alebo mriežka 

na fasádu 
  1 14,35 17,22   17,22   

8 ventilátor priem 200 mm.   1 64,17 77,00   77,00   

9 

Príslušenstvo : regulátor otáčok 

ventilátora. / nižša hlučnosť pri 

nižších otáčkach a menší úbytok 

tepla z miestnosti vo vykurovacom 

období. 

  1 83,34 100,01   100,01   

10 

Stôl - Katedra pre učiteľa, 1 x 

skrinka dvierková uzamykateľná s 

policou š 450 mm, 1 x skrinka 

štvorzásuvková ,vysúvateľná doska 

na klávesnicu. 

1600 x 600 x 750 1 262,30   314,76   314,76   

11 Stolička pre učiteľa   1 44,04   52,85   52,85   

12 Stôl pre Notebook 4000 x 400 1 47,97   57,56   57,56   

  doprava   1 34,00   40,80   40,80   

      17636,21 

  Cena montáže v € bez DPH: 
572,00 

  
Celková cena v € bez DPH: 15 268,84 

  
DPH: 3 053,77 

  
Celková cena v € s DPH: 18 322,61 

  
(za celý predmet zákazky) s dopravou 18 322,61 

 

 


