
 

KÚPNA ZMLUVA Č. 6/22 
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 
Kupujúci:  „DUNAJ“, Zariadenie sociálnych služieb 

                 Kováčov č. 482, 943 65  Kamenica nad Hronom 

Zastúpený:     Jozefom Jendrušákom riaditeľom  

      IČO: 00494160 

 DIČ: 2021074374 

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

  Číslo účtu: 7000307418/8180 

 IBAN: SK33 8180 0000 0070 0030 7418 

 SWIFT/BIC: SPSRSKBA 

 (kupujúci nie je platcom DPH)  
  
 
 
Predávajúci:  Hej Nábytok - internetový obchod 
Zodpovedný vedúci: Katarína Gregušová  
  Horné Orešany 754 
  919 03  Horné Orešany 
Zapísaný: v živnostenskom registri Obvodný úrad Trnava pod číslom 207-14519 
IČO: 37274864 
IČ DPH:  SK1020110993 
Bankové spojenie:    ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA, A.S. 
Číslo účtu:  4007947019/7500    
IBAN:  SK11 7500 0000 0040 0794 7019   
SWIFT/BIC:  CEKOSKBX 
 
 
 

čl. 1 Predmet kúpy 
 

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu „Vybavenie sociálneho zariadenia SALKA“ a 
kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať, na základe cenovej ponuky zo 
dňa 07. 06. 2022. 
 
 
Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve, nie je ani nebol 
predmetom podnikania ani ho nevyužíval v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou 
zárobkovou činnosťou. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Špecifikácia predmetu zákazky:  
 
 
 

Názov tovaru MJ Počet 
JC bez 
DPH 

JC s 
DPH 

Celková 
cena bez 
DPH 

Celková 
cena s DPH 

Jedálenská stolička - celodrevená, masív, v 
prevedení buk ks 25 36,75 44,1 918,75 1102,5 

Jedálenský komplet - 1+6             
-     Materiál MDF dyhovaná/drevo/látka     
-     Oderuodolnosť textílie: 80 000 oderov     
-     Farba: čerešňa/béžovohnedá     
-     Rozmery stola (šxhxv): 135x80x74 cm     
-     Rozmery stoličky (šxhxv): 44x48x90 cm     
-     Nosnosť stoličky: 100 kg     

Nosnosť stola: 100 kg ks 6 382,5 459 2295 2754 

Jedálenský stôl - buk             
-     Masívny pevný stôl     
-     Vhodný do kuchyní, jedální     

-     Rozmery nôh: 10x10 cm – vyrobené z lamina     
-     Doska stola lamino 25 mm     
-     Morenie: buk     

Rozmery stola: 80x80 ks 15 124,1667 149 1862,50 2235 

Posteľ s výsuvnou prístelkou             
-     Rozmery postele (šxhxv):  96x208x64,5 cm     
-     Rozmery lôžka: 90x200 cm      
-     Materiál: borovicový masív     
-     Farba: prírodná     
-     Nosnosť: 100 kg     
-     Výška po rošt horného lôžka: 41,4 cm     
-     Výsuvná prístelka     

-     Rozmer matraca na prístelku: 90x194 cm 
s výškou 10 cm     
-     Latkový rošt     
-     Prístelka: rošt sololit     
-     Tri šuplíky      

Úložný priestor ks 15 165,8333 199 2487,4995 2985 

Jedálenský set             
-     Jedálenský stôl a 4 jedálenské stoličky     
-     Stôl i stoličky materiál masív dub     
-     Povrchová úprava olejovým morením     
-     Rozmer stola (šxhxv): 120x80x75 cm     
-     Rozmer stoličky (šxhxv): 44x44x92 cm     



 

Výška sedu 45 cm ks 6 418,3333 502 2509,9998 3012 

3 dverová skriňa - dub sonoma             
-     So šuplíkmi a zrkadlom     
-     Materiál: DTD laminovaná     
-     Farba: dub sonoma     
-     Rozmery (šxhxv): 136x50,6x190 cm     

Hrúbka materiálu korpus: 16 mm ks 11 232,5 279 2557,5 3069 

       Celková cena zákazky 12.631,25 15.157,50 
 
 
 

čl. 2 Kúpna cena 
 

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil žiadosť na predloženie cenovej ponuky, 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal predávajúci. 
Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov. Kúpna cena bude vrátane DPH a obsahuje všetky 
náklady predávajúceho na miesto dodania a uloženia tovaru na miesto určenia. 
Dohodnutá kúpna cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy v € nasledovne: 
 
Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť hodnotu vo výške: 
celková cena bez DPH: 12.631,25 € 
celková cena s DPH:    15.157,50 € 
Slovami Pätnásťtisícjednostopäťdesiatsedem eur a 100/50centov s DPH.  
Kúpnu cenu uhradí kupujúci na základe faktúry splatnej 14 dní od prevzatia tovaru s faktúrou 
a dodacím listom. 
 
 

čl. 3 Termíny plnenia 
 

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 30. 06. 2022. 
 
 

čl. 4 Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru 
 

Predmet kúpy bude dodaný spolu s návodom na použitie. 
 
 

čl. 5 Obaly a balenie 
 

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas 
prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie. 
 

 
 
 
 



 

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 Ostatné ujednania 
 

Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu zmluvy a že 
žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil. 
Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav predmetu. 
 
Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda kupujúci vlastnícke právo k predmetu 
zmluvy podľa čl. 1. Týmto okamihom prechádza naň i nebezpečenstvo náhodnej skazy 
a náhodného zhoršenia predmetu kúpy. 
Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka v súlade s platnými nariadeniami, t. j. 24 mesiacov 
odo dňa prevzatia predmetu kúpy. 
 
 

čl. 8 Záverečné ustanovenia 
 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej 
forme. 
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 a 
predávajúci jedno vyhotovenie. 
 
V „DUNAJ“ ZSS Kováčove,                                       V Horných Orešanoch,  
dňa 15. 06. 2022        dňa 13. 06. 2022 
 
 
 
 
…………………………………    …………………………………. 

podpis kupujúceho      podpis predávajúceho 


