
Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa zákona č. 25/2006 Z. z. § 6 odsek 1 

 

Predávajúci:  Erman, s. r. o. , Moravská 1880/44, 020 01  Púchov 

Zastúpený:  Rudolf  Marman, konateľ spoločnosti 

   IČO: 36347353 

   DIČ: 2022063296 

   IČ DPH: SK2022063296 

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s. , č. účtu: 7201909001/5600 

 

 

Kupujúci:  Základná škola Eduarda Schreibera, ul .Schreiberova 020 61 Led.Rovne 

Zastúpená:  Mgr.Ľuba Potočná 

   IČO: 31202462 

   DIČ: 2021354159 

   IČ DPH:  

Bankové spojenie: VÚB Led.Rovne, a. s. , č. účtu: 1630305858/0200 

 

 

I. PREDMET PLNENIA 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka výrobkov predávajúceho podľa prílohy č. 1 vo vybranom 

sortimente a v množstve uplatnenom kupujúcim v objednávke. Objednávka okrem sortimentu 

množstva musí obsahovať požadovaný čas plnenia, spôsob dopravy, dopravné dispozície, všetky 

náležitosti podľa platných predpisov. 

2. Podkladom pre vystavenie objednávky je cenová ponuka. 

3. Objednávky a zmluvy môžu byť zmenené len písomnou formou. 

 

II. DODACIE PODMIENKY 

1. Čas plnenia dodávky je určený 10 dňami od objednávky.  Ak predávajúci nezabezpečuje dopravu je 

miestom plnenia sklad predávajúceho. 

2. V prípade nemožnosti splnenia termínu zo strany predávajúceho, ďalší čas plnenia dohodnú 

kontaktní pracovníci operatívne. 

3. Miesto určenia v dopravnej dispozícii musí byť jasne označené. Predávajúci nezodpovedá za škody 

spôsobené nesprávnym označením miesta určenia kupujúceho. 

4. Pokiaľ sa tovar dodáva vo vratných obaloch, predávajúci vyznačí túto skutočnosť sprievodných 

dokladoch a vyúčtuje ich cenu. 

5.Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci na dodacom liste.  

6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, len čo u je dodaný tovar odovzdaný. Pred 

odovzdaním nadobúda kupujúci vlastnícke právo k  prepravovanému tovaru dňom, keď získa 

oprávnenie nakladať so zásielkou. 

 

III. CENA, FAKTÚROVANIE A PLATENIE 

1. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že cena tovaru podľa prílohy č.I. je stanovená v súlade s platným 

zákonom o cenách a jeho vykonávacími predpismi. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru na 

základe faktúry vystavenej predávajúcim. Splatnosť faktúr je stanovená na 30 dní. Faktúra musí 

obsahovať všetky náležitosti podľa platných predpisov. 



2. Predajné ceny tovaru sú za tovar v I. akostnej triede. 

Kúpnu cenu je možné meniť písomnou dohodou strán v prípade: 

a) zmeny colných a daňových predpisov, alebo 

b) preukázateľnej zmeny ceny tovaru určenej výrobcom, alebo 

c) zmenou sadzby DPH 

Ceny sú platné od vyznačeného dátumu počas platnosti zmluvy. 

3. O zmenách cien tovarov bude predávajúci informovať kupujúceho neodkladne, pričom ceny sa 

budú meniť na základe vzájomného odsúhlasenia ceny jej účastníkmi. 

4. Na ostatné tovary, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 poskytne predávajúci veľkoobchodné ceny 

podľa aktuálneho veľkoobchodného cenníka. 

5. V prípade omeškania s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania, ak sa účastníci nedohodnú inak. 

 

IV. ŠKODA NA TOVARE, ZÁRUKA A REKLAMÁCIE 

 

1.a) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od 

predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom 

a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. 

b) Ak je predávajúci podľa dopravnej dispozície povinný odovzdať tovar dopravcovi na prepravu 

tovaru kupujúcemu,  prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho jeho odovzdaním 

prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho do  miesta určenia. 

c) Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho 

povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. 

 

2. V prípade, že kupujúci splní svoje povinnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy, predávajúci ručí za 

kvalitu dodaného tovaru do dňa spotreby uvedenej na výrobku. 

 

3. Práva kupujúceho na uplatnenie reklamácie vád tovaru zanikajú, ak kupujúci nezašle 

predávajúcemu písomné vyrozumenie o vadác: 

a) pri zjavných vadách do 15 dní od prevzatia tovaru kupujúcim 

b) pri skrytých vadách bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca záručnej doby. 

Písomné oznámenie o vadách musí obsahovať: 

- číslo kúpnej zmluvy 

- popis vady alebo presné určenie ako sa prejavuje 

- počet vadných kusov 

- voľbu nárokov z vád tovaru 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vadného tovaru kupujúci môže požadovať: 

a) odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný, dodaní chýbajúceho tovaru a odstránením 

právnych vád 

b) požadovať primeranú zľavu z hodnoty kúpnej ceny vadného tovaru, ktorá bude kompenzovaná 

dodávkou kompenzačného tovaru alebo pokiaľ to nebude možné alebo obchodne účelné, tak peňažnou 

formou kompenzácie. 

 

4. Voľbu nároku z vád tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách. 

5. Kupujúci nemá právo uplatňovať nároky z vád tovaru a záruka zaniká, ak kupujúci bez súhlasu 

predávajúceho vykoná na dodanom tovare zmeny alebo opravy. Pokiaľ o to predávajúci požiada, 



nesmie kupujúci po uplatnení reklamácie až do skončenia reklamačného konania disponovať bez  

súhlasu predávajúceho s tovarom, ktorý bol reklamovaný. 

 

6. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť: 

Zodpovednosť strán za úplné alebo čiastočné neplnenie zmluvných povinností je vylúčená, ak k nemu 

došlo: 

a) v dôsledku vyššej moci 

b) v dôsledku zásahu úradných miest štátu,  ktoré znemožnia zmluvnej strane plniť povinnosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2017 s možnosťou  jej predĺženia v prípade 

dohody zmluvných strán. 

2. Ukončená môže byť: 

a) písomnou dohodou 

b) písomnou výpoveďou. Výpovedná doba je mesačná a začína plynúť prvého dňa nasledujúceho  

mesiaca po doručení výpovede. 

3. Zmluvu je možné meniť len na základe zhodnej vôle oboch zmluvných strán písomnými dodatkami 

k nej, podpísanými jej účastníkmi. Dodatky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Nedeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1 Cenová ponuka. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riešiť vzájomným 

rokovaním. Ak nedôjde k dohode, spory budú riešené na vecne a miestne príslušnom súde SR. 

5. Táto dohoda je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých kupujúci obdrží dve vyhotovenia. Všetky 

vyhotovenia sa považujú za rovnocenné. Na znak súhlasu štatutárni zástupcovia účastníkov dohodu 

vlastnoručne podpísali.  

6. Objednávateľ je povinný podľa §5 odst.1 Zákona o slobode informácií zverejniť zmluvu na svojom 

webovom sídle a dodávateľ svojim podpisom potvrdzuje súhlas s jej zverejnením. 

7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvy obidvoch strán. 

8. Zmluva bola zverejnená dňa 28. 12. 2015. 

 

V Púchove dňa 28.12.2014      V Púchove dňa  28.12.2014 

 

 

 

 

 

 

............................................................     ................................................. 

   Predávajúci        Kupujúci 

  Rudolf Marman            Mgr.Ľuba Potočná 

konateľ spoločnosti                  riaditeľka školy 

    ERMAN s.r.o.                Z.Š. Led.Rovne 

 

 

 


