
Príloha č. 3 – Kúpna zmluva 

KÚPNA ZMLUVA Č. 12/22 

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

 

Kupujúci: „DUNAJ“ Zariadenie sociálnych služieb Kováčov č. 482 
IČO: 00494160 
DIČ: 2021074374 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  7000307418/8180 
IBAN: SK3381800000007000307418 
SWIFT: SPSRSKBA 
Zastúpený: Jozefon Jendrušákom – riaditeľom zariadenia 
  

 

Predávajúci:   Tomáš Szabo 

názov:                    

IČO:     40062228 

IČ DPH:   SK1046149291 

DIČ:                    1046149291 

sídlo:   941 49 Pozba 38 

Živnostenský register: Okresný úrad v Nových Zámkoch 

  Č. 404-20738                   

peňažný  ústav:    VÚB, a. s. 

číslo účtu:   SK07 0200 0000 0016 0568 1755 

 SWIFT:   SUBASKBX 

 

 

 

čl. 1 Predmet kúpy 

Predmetom kúpnej zmluvy je nákup „Nákup nábytku do nového Zariadenia sociálnych služieb – 
pracovisko Chľaba“, ktoré sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu  a kupujúci sa zaväzuje tento 
tovar od predávajúceho prevziať. 
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Technická špecifikácia predmetu zmluvy: 

Predmet obstarávania Počet 
JC bez 
DPH 

JC s 
DPH 

Celková 
cena bez 
DPH 

Celková 
cena s 
DPH 

Zostava skrinky dvojdverová zamykateľná 
s nadstavcom. Rozmery: skrinka 
1800x1000x620mm. Skrinka ľavá strana policová 
a pravá strana - tyč na vešanie.  Nadstavec 
900x1000x620 len policová. Zostava skrinky 
s nadstavcom zamykateľná troj cestným rovnakým 
zámkom, na jeden klúč. Materyal DTDL buk s 2mm 
ABS hrana. 

1 ks 

 425,00 510,00  425,00  510,00  
Zostava skrinky dvojdverová zamykateľná 
s nadstavcom. Rozmery: skrinka 
1800x800x620mm. Skrinka ľavá strana policová 
a pravá strana - tyč na vešanie.  Nadstavec 
900x800x620len policová . Každá zostava skrinky 
s nadstavcom zvlášť zamykateľná troj cestným 
rovnakým zámkom na jeden klúč. Materyal DTDL 
buk s 2mm ABS hrana. 

17 ks 

 385,00 462,00  6545,00  7854,00  
Zostava skrinky dvojdverová zamykateľná 
s nadstavcom. Rozmery: skrinka 
1800x800x620mm. Skrinka ľavá strana policová 
a pravá strana -tyč na vešanie. Nadstavec 
600x800x620  policová. Zostava skrinky 
s nadstavcom zamykateľná troj cestným rovnakým 
zámkom, na jeden klúč. Materyal DTDL buk s 2mm 
ABS hrana. 

14 ks 

 360,00 432,00  5040,00  6048,00  
Zostava skrinky dvojdverová zamykateľná 
s nadstavcom. Rozmery: skrinka 
1750x900x500mm. Skrinka policová. Nadstavec 
600x900x500  policová. Zostava skrinky 
s nadstavcom zamykateľná troj cestným rovnakým 
zámkom, na jeden klúč. Materyal DTDL buk s 2mm 
ABS hrana. 

2 ks 

 330,00 396,00  660,00  792,00  
Nočný stolík jednodverová, zamykateľná, s jednou 
zásuvkou. Rozmery: 650x500x450mm, 100mm 
kovové nožičky. Materyal DTDL buk s 2mm ABS 
hrana. 

17 ks 

 140,00 168,00  2380,00  2856,00  
 

Celková cena bez DPH: 15.050,00 € 

Celková cena s DPH: 18.060,00 € 
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čl. 2 Kúpna cena 

Celková cena bez DPH:  15.050,00 € 

Celková cena s DPH: 18.060,00 € 

Slovom: osemnásťtisícšesťdesiat EUR s DPH .  

Kúpnu cenu uhradí kupujúci do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 
 

 

čl. 3 Termíny plnenia 

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 1 mesiaca od 
podpísania a účinnosti zmluvy. 

 

 

čl. 4 Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru 

Predmet kúpy bude dodaný spolu s dodacím listom a faktúrou. 

 

čl. 5 Obaly a balenie 

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.  

 

čl. 6 Zodpovednosť za vady tovaru 

Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, 
ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 

Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho v lehote 3 
mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. 

 

čl. 7 Záverečné ustanovenia 

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a zverejnením 
v centrálnom registri zmlúv. 

Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme. 
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Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá 
v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a 
zrozumiteľne. 

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Po podpísaní kupujúci obdrží tri vyhotovenia 
a predávajúci jedno vyhotovenie. 

 

 

 
 
 

Zástupcovia zmluvných strán. 
 
 
 
 

 
______________________ 
Za kupujúceho: Jozef Jendrušák                                          Za predávajúceho: ....................................... 
riaditeľ „DUNA“ ZSS Kováčov 
 
V Kováčove dňa: 14. 11. 2022                                               V Pozbe, dňa: 08. 11. 2022 
 

 


