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KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

(ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) 
(ďalej aj ako „Zmluva“) 

 
 
 

Čl. I 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 Kupujúci:  

 
Názov:            Mesto Dubnica nad Váhom 
Sídlo:              Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
v zastúpení:   Mgr. Peter Wolf - Primátor 
e-mail:   msu@dubnica.eu 
IČO:                           00317209 
DIČ:                           2021339276 
Bankové spojenie:      VÚB a.s.    
Číslo účtu v tvare IBAN: SK47 0200 0000 0000 1972 3372 
(ďalej aj ako „Kupujúci“) 
 
a 
 
Obchodné meno:  INSGRAF s.r.o.  
Sídlo:   Kráľovská ulica 8/824 , 927 01, Šaľa 
Registrácia:  OR SR Trnava, Oddiel: S.r.o. Vložka č. 31277/T 
Zastúpený:   Mgr. Katarína Baraňska 
IČO:              47 078 839   
IČ DPH:   SK2023737452     
DIČ:   2023737452      
Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK8275000000004017799195 
Tel.:  0910 905 618    
Email: insgraf@insgraf.sk      
(ďalej aj ako „Predávajúci“) 
 
 
(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 
 
 
 

Čl. II 
PREAMBULA 

 
2.1 Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy je ponuka Predávajúceho zo dňa 
23.01.2020, predložená v procese verejného obstarávania  s názvom: „Rozšírenie kapacít 
materskej školy Centrum I 32, Dubnica nad Váhom - hračky“. 
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Čl. III 

PREDMET ZMLUVY 
 
3.1 Predmetom Zmluvy je dodanie tovarov a to v rozsahu špecifikácie a cenovej ponuky uvedenej 
vo verejnom obstarávaní: „Rozšírenie kapacít materskej školy Centrum I 32, Dubnica nad 
Váhom - hračky“ (ďalej aj ako „predmet Zmluvy“) a prevedenie vlastníckeho práva k tovarom na 
Kupujúceho. 
3.2 Podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1.  tejto Zmluvy.  
3.3 Súčasťou dodania premetu Zmluvy je doprava do miesta umiestnenia predmetu Zmluvy 
stanoveného Kupujúcim.  
3.4 Vlastnícke právo k predmetu Zmluvy alebo jeho časti prechádza na Kupujúceho dňom úhrady 
faktúry.  
3.5 Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom dodávaného predmetu Zmluvy, resp. je plne 
oprávnený na predaj podľa tejto Zmluvy ako aj na prevedenie vlastníctva k predmetu Zmluvy na 
Kupujúceho. Predávajúci vyhlasuje, že predmet Zmluvy nie je predmetom záložného práva, 
neviaznu na ňom žiadne ťarchy a ani iné vecné bremená, resp. iné práva tretích osôb. 
 
 

Čl. IV 
TERMÍN A MIESTO DODANIA 

 
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci dodá predmet Zmluvy na základe výzvy 
Kupujúceho po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.  
4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci najneskôr do 30 pracovných dní od zaslania 
objednávky, alebo nadobudnutia účinnosti zmluvy dodá celý predmet Zmluvy v rozsahu uvedenom 
v čl. III tejto Zmluvy, ale to len v prípade ak k dátumu podpisu budú všetky položky z objednávky 
skladom. V prípade, že tovar nebude skladom, predávajúci si vyhradzuje právo tovar dodať do 60 
kalendárnych dní od podpisu zmluvy. Predávajúci však musí o tejto skutočnosti informovať 
kupujúceho pred uplynutím 30 dňovej lehoty dodania. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorenú 
dodávku tovaru zavinenú 3. stranou, prepravcom tovaru, prípadne udaním nesprávnej adresy 
Kupujúceho. 
4.3 Miestom dodania predmetu Zmluvy je materská škola Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad 
Váhom. 
4.4 Predávajúci je povinný dodať predmet Zmluvy v zmysle bodu 4.3 tejto Zmluvy.  
4.5 Predávajúci je povinný oznámiť Kupujúcemu najneskôr tri (3) pracovné dni pred dodaním 
predmetu Zmluvy alebo jeho časti predpokladaný dátum dodania. Predávajúci oznámi dátum 
dodania písomne tak, aby doručením oznámenia Kupujúcemu bola zachovaná lehota podľa 
predchádzajúcej vety. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, predmet Zmluvy musí byť dodaný 
naraz.  
 

Čl. V 
KÚPNA CENA 

 
5.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane všetkých jeho súčastí podľa čl. III tejto Zmluvy je  
stanovená dohodou Zmluvných strán vo výške :     
 5.1.1  Cena bez DPH  4 621,22 Eur 
 5.1.2  20 % DPH     924,24 Eur 
 5.1.2  Celková cena s DPH 5 545,46 Eur 
5.2 Podrobná cenová špecifikácia jednotlivých častí predmetu Zmluvy tvorí Prílohu č. 1 tejto 
Zmluvy. 
5.3 Kúpna cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 
5.4 Kúpna cena zahŕňa všetky náklady Predávajúceho potrebné na dodanie predmetu zmluvy na 
miesto dodania v rozsahu uvedenom v čl. III tejto Zmluvy . 
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5.5 Kúpna cena je nemenná počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. 
 
 

Čl. VI 
PLATOBNÉ PODMIENKY, ZAPOČÍTANIE, POSTÚPENIE 

 
6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu za predmet 
Zmluvy na základe faktúry vystavenej Predávajúcim.  
6.2 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru za dodanie predmetu Zmluvy po dodaní celého 
predmetu Zmluvy.  
6.3 Predávajúci je povinný vystaviť faktúru najneskôr v lehote päť (5) pracovných dní odo dňa 

splnenia všetkých podmienok na jej vystavenie a neodkladne ju elektronicky zaslať 
Kupujúcemu. 

6.4 Splatnosť vystavenej faktúry je štrnásť (14)  dní od jej preukázateľného doručenia 
Kupujúcemu. 

6.5 DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase fakturácie.  
6.6 Faktúra predložená Predávajúcim  musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a musí byť 
vyhotovená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.  
6.7 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z 
pridanej hodnoty alebo stanovené náležitosti nebudú uvedené správne v súlade s platnou 
legislatívou alebo údaje vo faktúre alebo jej prílohy nebudú v súlade s podmienkami dohodnutými v 
tejto Zmluve, je Kupujúci oprávnený faktúru vrátiť Predávajúcemu do 3 kalendárnych dní bez 
zaplatenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Kupujúci je povinný uviesť 
dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej 
(novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a Zmluvy. 
6.8 Faktúra vystavená Predávajúcim musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: 

a) číslo Kúpnej zmluvy, pridelené verejným obstarávateľom, 
b) obchodné mená Kupujúceho a Predávajúceho, adresy ich sídla, miesta podnikania, IČO, 

DIČ, IČ DPH, 
c) poradové číslo faktúry, 
d) dátum vystavenia faktúry, 
e) dátum dodania predmetu plnenia, 
f) dátum splatnosti faktúry podľa Zmluvy, 
g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu Predávajúceho, na ktoré má byť faktúra 

uhradená, 
h) uvedenie položkovitého zoznamu predmetu zákazky, ktorého sa fakturácia dotýka a 

uvedenie sumy za každú položku, 
i) názov predmetu zákazky  „Rozšírenie kapacít materskej školy Centrum I 32, Dubnica 

nad Váhom - hračky“, 
j) výška sumy požadovanej na zaplatenie v EUR a v členení suma v EUR bez DPH, výška 

DPH, suma v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,  
k) odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Predávajúceho. 

Predávajúci bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho nie je oprávnený postúpiť, ani 
inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu z tejto Zmluvy.  
6.9 Predávajúci nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči 
Kupujúcemu.  
 

Čl. VII 
DODANIE A ODOVZDANIE PREDMETU ZMLUVY 

 
7.1 Predmet Zmluvy alebo každá jeho súčasť musí byť dodaný ako nový a nepoužitý výrobok. Za 
nový výrobok sa považuje každý výrobok, ktorý ešte nemal vlastníka a má rok výroby totožný s 
rokom dodania alebo ktorý má rok výroby, ktorý predchádza roku dodania. Za nepoužitý výrobok sa 
rozumie výrobok, ktorý nebol doposiaľ použitý vo výrobnom procese alebo používaný iným 
spôsobom.   
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7.2 Nebezpečenstvo škody na predmete Zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na 
dodanie predmetu Zmluvy bude znášať Predávajúci až do času písomného  prevzatia predmetu 
Zmluvy Kupujúcim na základe prevzatia predmetu Zmluvy bez vád. 
 

Čl. VIII 
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
8.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet Zmluvy je v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a 
že počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve a bude ho možné použiť  
na dohodnutý účel. 
8.2 Záruka sa vzťahuje na predmet Zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby 
predmetu Zmluvy Kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu 
Zmluvy, resp. poškodenia živelnou pohromou. 
8.3 Záručná dobu na predmet Zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpísania protokolu 
o prevzatí predmetu Zmluvy. Záručná lehota sa vzťahuje na skryté vady tovaru. 
 
 

Čl. IX 
ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA 

 
9.1 V prípade omeškania Predávajúceho s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne si 
môže Kupujúci uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny s DPH  za každý 
aj začatý deň omeškania.  
9.2 V prípade omeškania Predávajúceho s odstránením prípadných vád a nedorobkov zistených 
pri prevzatí predmetu Zmluvy alebo v prípade vád zistených počas záručnej doby si Kupujúci môže 
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny s DPH za každý aj začatý deň, kedy predmet 
Zmluvy trpel vadou. Lehota na vybavenie reklamácie je zo zákona do 30 dní. V tom prípade 
omeškaním rozumieme dobu po tejto lehote danej zákonom. V prípade ak bude obal doručovaného 
tovaru alebo tovar poškodený, je kupujúci povinný tieto zistenia uviesť do prepravného listu počas 
preberania tovaru od prepravcu (prevzatie tovaru s výhradami). Bez záznamu v prepravnom liste nie 
je možné uplatniť reklamáciu poškodenia tovaru počas prepravy. 
9.3 V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, si Predávajúci 
môže uplatniť úrok z omeškania v zmysle Nariadenia vlády číslo 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 
 
 

Čl. X 
OSOBITNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu si písomne oznámiť závažné 
skutočnosti, ktoré nastali po podpise Zmluvy a súvisia s predmetom Zmluvy. 
10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak predmet Zmluvy nebude spĺňať špecifikáciu uvedenú v 
Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, je Kupujúci oprávnený neprevziať predmet Zmluvy ako celok a Predávajúci 
je povinný odstrániť všetky nedostatky predmety Zmluvy bez zbytočného odkladu. 
10.3 Okrem zákonných podmienok pre odstúpenie od tejto Zmluvy je Kupujúci oprávnený odstúpiť 
od tejto Zmluvy aj v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Predávajúceho. Zmluvné 
strany považujú v tejto súvislosti za podstatné porušenie Zmluvy najmä, ak Predávajúci: 
 10.3.1 bude meškať s termínom dodania predmetu kúpy, resp. hociktorej povinnosti podľa 

tejto Zmluvy  o viac ako desať (10) kalendárnych dní, 
 10.3.2 bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho prevedie všetky, alebo niektoré práva a 

záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretie osoby, 
 10.3.3 poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z ustanovení tejto Zmluvy. 
10.4 Predávajúci má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak bude Kupujúci v omeškaní 
s platením faktúry podľa tejto Zmluvy o viac ako 14 dní. 
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10.5 Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy 
a iných ustanovení, ktoré  podľa prejavenej vôle  Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu 
majú trvať aj po skončení tejto Zmluvy. 

 
 

Čl. XI 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
11.1 Pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce  príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike. 
11.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne po 
dni  zverejnenia Zmluvy na webovom sídle Kupujúceho v zmysle osobitných predpisov.  
11.3 Každé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladať v súlade s účelom Zmluvy tak, aby bolo 
účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych 
predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté Kritériá ustanovenia tejto 
Zmluvy. V prípade nevykonateľnosti, neplatnosti alebo neúčinnosti sa Zmluvné strany zaväzujú 
nahradiť takéto ustanovenie v súlade s účelom Zmluvy a platnými právnymi predpismi, ktoré svojou 
povahou najbližšie upravujú daný právny vzťah. 
11.4  Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú: 
 Príloha č. 1 - Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy a cenová ponuka Predávajúceho.  
11.5 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jeden 
rovnopis. 
11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 
podľa ich slobodnej vôle, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu 
pri plnom vedomí podpisujú. 
 
  
V Dubnici nad Váhom, dňa     V .........................., dňa  
 
 
 
…………………………………     ..………………..………………… 
 za Kupujúceho       za Predávajúceho 
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