
 

 

KÚPNA ZMLUVA Č. 9 
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:  Stolárstvo 
Zastúpený: Tomáš Szabo 
 Pozba č. 38, Pozba 94151 
IČO: 40062228 
Zapísaný: Na Okresnom úrade v Nových Zámkoch, 
  odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa 
sp. č.: ŽO-2002/01595 
reg. č.: 809/2002 
  
Bankové spojenie: VÚB a.s. 
Číslo účtu: 1605681755/0200 
IBAN: SK07 0200 0000 0016 0568 1755 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
 
 
 

čl. 1 Predmet kúpy 
 

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu „Vybavenie izieb vstavaným nábytkom pre 
klientov sociálneho zariadenia SALKA“ a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho 
prevziať. 
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:  
 
 



 

1. Dvojdverová skriňa s nadstavcom: 
- Zostava skrine 
- Zamykateľná trojcestným rovnakým zámkom, na jeden kľúč 
- Rozmery skrine: 1800x950x620mm 
- Rozmery nadstavca: 900x950x620mm 
- Ľavá strana skrine policová 
- Materiál DTDL buk s 2mm ABS hranou 
- Množstvo: 4 ks 

 
Dvojdverová skriňa: 4 x 270,00 € = 1.080,00 € s DPH 
Nadstavec: 4 x 204,00 € = 816,00 € s DPH 
 

2. Dvojdverová skriňa s nadstavcom: 
- Zostava skrine 
- Zamykateľná zvlášť trojcestným rovnakým zámkom na jeden kľúč 
- Rozmery skrine: 1800x900x620mm 
- Rozmery nadstavca: 850x900x620mm 
- Ľavá strana skrine policová 
- Každá zostava skrine s nadstavcom 
- Materiál DTDL bud s 2mm ABS hranou 
- Množstvo: 16 ks 

 
Dvojdverová skriňa: 16 x 270,00 € = 4.320,00 € s DPH 
Nadstavec: 16 x 204,00 € = 3.264,00 € s DPH 
 

3. Nočný stolík 
- Jednodverová  
- Zamykateľné dvere 
- 1 zásuvka 
- Rozmery: 550x550x400mm 
- 100mm kovové nožičky 
- Materiál  DTDL buk s 2mm ABS hranou 
- Množstvo: 15 ks 

 
Nočný stolík: 15 x 168,00 € = 2.520,00 € s DPH 
 
Celková cena zákazky s DPH: 12.000,00 € s DPH. 
 
 

čl. 2 Kúpna cena 
 

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil žiadosť o 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, vrátane 
zmontovania predmetu kúpy. 
Dohodnutá kúpna cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy v € nasledovne:. 
Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť vo výške: 
celková cena s DPH:    12.000,00 € 
Slovami Dvanásťtisíc EUR 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 31. 08. 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 zmluvy. 



 

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 
zverejnením 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 Pozbe, dňa 28. 06. 2022 

dňa 30. 06. 2022 
 
 
 
 
 
…………………………………    …………………………………. 

podpis kupujúceho      podpis predávajúceho 
  


