
Kúpna zmluva č.  
Uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení jeho 

neskorších zmien a doplnení. 
 

 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

                                        
I.1.  Kupujúci : Obec Iňačovce 

 Adresa : OcÚ Iňačovce č.141, 072 11 pošta Čečehov 

 IČO : 00325236 
 DIČ  : 2020738852 

 
 
 
 

 IČ pre daň : neplatca DPH 
 Bankové spojenie : osobitný účet projektu: Prima banka 

Slovensko a.s. 

   Číslo účtu: 4201259017/5600 
  : bežný účet obce: Prima banka Slovensko a.s. 
   Číslo účtu: 4201253002/5600 
 Telefón 

 
 
 

: +421 566480221 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fax : +421 566894452 
 Email : obecinacovce@lekosonline.sk 
 Internetová stránka : 

w
w 

www.inacovce.ocu.sk 
 Štatutárny zástupca  : Gabriel Ivanko, starosta obce 
 
 
I.2.  Predávajúci  :  

 Adresa :  

 IČO :  
 DIČ  :  
 IČ pre daň :  
 Bankové spojenie :  

 Telefón 
 
 
 

:  
 Fax :  
 Email :  
 Internetová stránka : 

w
w 

 
 Štatutárny zástupca  :  

 
II. 

PREDMET ZMLUVY 
Predmetom zmluvy je dodanie tovarov – „Komunitné centrum Iňačovce – 
Obstaranie vybavenia“ do Komunitného centra Iňačovce. Predmet zmluvy 
pozostáva z výroby, dodávky a montáže – sfunkčnenia požadovaných tovarov na 
miesto určenia.  
Požadované tovary sú špecifikované v prílohe č.1 zmluvy - Výkaz výmer – Rozpočet 
a v prílohe č.2 - Špecifikácie jednotlivých dodávaných tovarov. 
Kupujúci sa zaväzuje za prevzaté tovary zaplatiť kúpnu cenu podľa Čl. VI. tejto 
zmluvy.  
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III. 
TERMÍNY / LEHOTA DODANIA TOVAROV 

Predpokladané termíny (lehota) na dodanie požadovaného sortimentu tovarov sa 
bude odvíjať od lehoty na ukončenie výstavby stavebného diela zhotoviteľom - 
úspešným odovzdávacím a preberacím konaním (predpoklad cca 03/2015). Možnosť 
skoršieho dodania tovarov nie je vylúčená. Predávajúci sa zaväzuje dodať 
požadovaný sortiment tovarov do 2 mesiacov odo dňa písomnej výzvy / objednávky 
kupujúceho na dodanie. Až po obdržaní  písomnej výzvy / objednávky môže nastať 
plnenie tejto zmluvy. 
Pod lehotou dodania sa rozumie: 
- dodávka, montáž – sfunkčnenie požadovaných tovarov na miesto určenia, vrátane 
spísania odovzdávacieho a preberacieho protokolu medzi zmluvnými stranami 
- odovzdanie príslušných dokladov k jednotlivým tovarom. 
 

IV. 
PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZMLUVY 

Predávajúci vyrobí, dodá a zmontuje – sfunkční jednotlivé tovary špecifikované 
v predmete zmluvy a to naraz ako celok.  
 

V. 
ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

Predávajúci poskytne kupujúcemu záruku na predmet zmluvy v trvaní 24 mesiacov 
od protokolárneho odovzdania. 
Záručná doba predmetu zmluvy začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a 
prevzatia predmetu zmluvy. 
Predávajúci ručí za to, že predmet zmluvy má v dobe odovzdania zmluvne dohodnuté 
vlastnosti a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu jeho používania na 
predpokladané účely.  
Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie nesprávnym používaním, údržbou, 
vandalizmom a pod..  
 

VI. 
CENA PREDMETU ZMLUVY 

Cena predmetu zmluvy je dohodnutá zmluvnými stranami na základe predloženej 
cenovej ponuky do verejného obstarávania a v súlade s ustanoveniami zákona č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 
Celková cena predmetu zmluvy predstavuje čiastku: 
................. € bez DPH 
.................. € DPH 20% 

................... € s DPH.     

Cena obsahuje všetky potrebné náklady na výrobu, dodávku a montáž – sfunkčnenie 
tovarov špecifikovaných v tejto zmluve, resp. jej prílohách na požadované miesto 
určenia - do Komunitného centra Iňačovce.  
 

VIII. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

Predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov kupujúceho, štátneho rozpočtu SR 
a z EÚ schváleného projektu o poskytnutie NFP.  

NFP je: 
- z operačného programu Regionálny operačný program 
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- prioritná os 2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately 
- opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately 

- oblasť podpory 2.1b Podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie 
sociálnej inklúzie. 

Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohu.  
Po úspešnom odovzdávacom a preberacom konaní vystaví predávajúci kupujúcemu 
za tovar faktúru. Lehota splatnosti faktúry sa stanovuje do 30 dní odo dňa jej 
vystavenia.  
V prípade nesplnenia zmluvného termínu dodania tovaru uvedeného v Čl. III. tejto 
zmluvy, zaplatí predávajúci zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05% ceny 
predmetu zmluvy s DPH, za každý začatý deň omeškania. V prípade neuhradenia 
fakturovanej sumy v dohodnutom termíne, je kupujúci povinný zaplatiť 
predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý 
deň omeškania.  
 

IX. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči predávajúcemu kontrolu 
obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s dodaním predmetu tejto 
zmluvy počas šiestich rokov po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu tejto 
zmluvy.  
Oprávnení zamestnanci sú:  

a) poverení zamestnanci sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom 
– SORO, riadiaceho orgánu – RO, Ministerstva financií SR, Najvyššieho 
kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly, 

b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č.523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, 

c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES, 
d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi, v súlade s príslušnými predpismi. 

Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 
s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP Zmluvy 
o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
V ostatných náležitostiach sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a zákona o cenách č. 18/1996 Z.z.. Zmluvu je možné zmeniť 
alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej podobe a to 
formou dodatkov. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci 
deň po zverejnení tejto zmluvy na webovej stránke kupujúceho.  
Táto zmluva je vyhotovená v 2 ich exemplároch, z ktorých 1 vyhotovenie obdrží 
kupujúci a 1 vyhotovenie obdrží predávajúci. 
 
V ................. dňa:  
 
 
 

V Iňačovciach dňa:  

Predávajúci: Kupujúci:  
.............................................                      Gabriel Ivanko, starosta obce      


