
K Ú P N A         Z M L U V A 
 

uzatvorená 
podľa ustanovenia § 409 a nasl.  Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov 
 

 
 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
 
Predávajúci: 
 
obchodné meno:              Zdenko P 
sídlo:                
zastúpený:               
dátum narodenia:              
 
 
                     ( ďalej v texte Zmluvy aj len „Predávajúci“ v náležitom gramatickom tvare )   
 
a 
 
Kupujúci:         
 
obchodné meno:                            Obec Veľké Bierovce 
sídlo:                                                 913 11 Veľké Bierovce 24 
zastúpený:                                       Ing. Silvia Masárová, starostka obce 
IČO:                                                   00 312 142 
DIČ:                                                   2021080105 
bankové spojenie:                          VÚB a.s. 
IBAN:                                                SK69 0200 0000 0000 2242 5202 
 
 
                                            
                      ( ďalej v texte Zmluvy aj len „Predávajúci“ v náležitom gramatickom tvare )  
          ( ďalej v texte Zmluvy spoločne aj len „Zmluvné strany“ v náležitom gramatickom tvare )   
 
 
   

Článok II 
Predmet Zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je dodanie vyvýšených záhonov s príslušenstvom pre potreby Materskej školy vo 

Veľkých Bierovciach pre potreby kupujúceho vrátane dopravy do miesta dodania uvedeného v článku 
III. tejto zmluvy.  Počty a špecifikácie sú uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom v Čl. II bod 1. zmluvy 
a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa Čl. III. tejto zmluvy. 

 
Článok III 

Kúpna cena 
 

1. Kúpna cena za predmet zmluvy podľa Čl. II (ďalej v texte Zmluvy aj len „Kúpna cena“ v náležitom 
gramatickom tvare) je  stanovená podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 



2. Kúpna cena predstavuje dohodou Zmluvných strán dojednanú sumu 1.155,00€ t.j. slovami 
Jedentisícstopäťdesiatpäť EURO bez DPH, nakoľko kupujúci ani predávajúci nie sú platcom DPH. 

3. Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 

Článok IV 
Čas plnenia a miesto dodania 

 
1. Čas plnenia tejto zmluvy : do 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 
2. Predávajúci dodá predmet kúpy do: Materská škola vo Veľkých Bierovciach, 913 11 Veľké Bierovce 160. 

 
Článok V 

Platobné podmienky 
 

1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. III zmluvy na základe riadneho plnenia 
predmetu zmluvy podľa Čl. II tejto zmluvy. 

2. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy, alebo jej časti podľa 
Čl. IV bodu 1. tejto zmluvy v hotovosti k rukám predávajúceho. 

 
Článok VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne 
a v bezchybnom stave. 

2. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom termíne v mieste 
dodania podľa Čl. IV bodu 2 tejto zmluvy. 

    
Článok VIII 

Prevod práv 
 

1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa Čl. II tejto zmluvy je podpísania a prevzatie predmetu kúpy 
kupujúcim. 

2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy 
a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.  

                                                                                                                                                                          
Článok IX 

Zodpovednosť za vady 
 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa Čl. II tejto zmluvy má v čase prevzatia zmluvy 
dohodnuté vlastnosti a že nemá vady. Ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia. 

2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, ak boli 
spôsobené nevhodným používaním predmetu kúpy, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, 
ktoré nezapríčinil predávajúci. 

3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody, ktorá mu 
v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe. 
5. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia tovaru. 

 
Článok X 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho 
zákonníka. 

2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané 
zmluvnými stranami. 

3. Zmluva má štyri strany a je spísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení dostane 
každá zo zmluvných strán. 



4. Účastníci zmluvy po jej prečítaní zhodne vyhlasujú, že táto vyjadruje ich určitú, skutočnú, slobodnú 
a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu a ich práva a povinnosti vymedzuje určito a zrozumiteľne 
a plnenie z nej je možné a dovolené, ďalej vyhlasujú, že nebola uzavretá v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok a je v súlade s ich súčasnými zámermi dohodami. 

 
 
 
 
 
Predávajúci: Zdenko P 
 
 
 
Kupujúci: Ing. Silvia Masárová, starostka  
 

 
 

                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 

Zoznam predmetu dodania 

 

PČ Názov Rozmer 
(d/š/v) 

MJ 
 

Cena 
za 

kus/m 
(€) 

Cena 
spolu (€) 

poznámka 

1. Vyvýšený záhon veľký 150x50x50 5ks 101,00 505,00 s fóliou 

2. Vyvýšený záhon malý 50x50x50 1ks 55,00 55,00 s fóliou 

3. Vyvýšený záhon stredný 60x40x50 4ks 55,00 220,00 s fóliou 

4. Lavička dlhá 150x35x5 3ks 35,00 105,00  

5. Lavička s „L“ ukončením 150x35x50 1ks 40,00 40,00  

6. Lavička stredná 110x35x5 1ks 40,00 40,00  

7. Lavička krátka 90x35x5 5ks 26,00 130,00  

8. Tyč oporná dlhá 5x200x4 24m 1,33 32,00  

9. Tyč oporná krátka 5x150x4 21m 1,33 28,00  

10. SPOLU    1.155,00  

Všetky komponenty budú dodané s náterom v odtieni palisander, úprava exteriérová, vhodná do MŠ. 

V obstarávacej cene je započítane dodanie na miesto ako bolo dohodnuté v KP zmluve. 

 
 
 


