
Kúpna zmluva 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka  

 

Článok I 

Zmluvné strany  

Objednávateľ      

Názov:      Obec Tesárske Mlyňany 

Sídlo:      Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany 

Osoba oprávnená konať :   Ing. Štefan Valkovič, starosta obce   

IČO:       00308528 

DIČ:      2021038030 

 

a 

 

Dodávateľ:      

 

Názov: Škola.sk, s.r.o 

Sídlo: Odborárska 21, 831 02  Bratislava 

Osoba oprávnená konať: Ivan Šlesarik, konateľ spoločnosti 

IČO:  50 293 893 

DIČ: 2120289468 

IČ DPH: SK2120289468  

Bankové spojenie: SK42 7500 0000 0040 2323 5601 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo 

111027/B 

 

Čl. II. Predmet zmluvy 

 

1. Dodávateľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní podľa §117  zákona 

o verejnom obstarávaní, vyhlásenou zverejnením na webovom sídle objednávateľa dňa 

11.03.2020 s predmetom zákazky: „Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ Tesárske Mlyňany 

– vnútorné vybavenie“. 

2. Predmetom zmluvy je zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ Tesárske Mlyňany, pričom súčasťou 

je aj umiestnenie a inštalácia týchto zariadení, ich otestovanie a zaškolenie pracovníkov 

objednávateľa spolu s odovzdaním protokolu o uvedení do prevádzky ( ďalej len „predmet 

zmluvy“). 

3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať predmet zmluvy špecifikovaný v tejto 

zmluve spôsobom, v čase, v kvalite a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. 

4. Špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

 

 

Článok III. Spôsob, miesto a čas plnenia 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi predmet zmluvy v lehote: do 4 mesiacov od 

vystavenia písomnej objednávky objednávateľom. Objednávka bude zaslaná dodávateľovi až po 

nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy. 

2. V prípade omeškania dodávateľa s riadnym a včasným odovzdaním predmetu zmluvy  je dodávateľ 

povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej zmluvnej ceny 

predmetu zmluvy za každý začatý deň omeškania.  

3. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním predmetu zmluvy v lehote určenej v bode 1. tohto 

článku o viac ako 30 kalendárnych dní,  má objednávateľ  právo odstúpiť od tejto zmluvy. Nárok 

objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.   



4. Miesto umiestnenia, inštalácie a dodania predmetu zmluvy:  Základná Škola Štefana Moysesa, 

Školská 608, Tesárske Mlyňany. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ pri odovzdaní predmet zmluvy odovzdá objednávateľovi 

preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia.  

6. Dodávateľ je povinný dodať objednávateľovi predmet zmluvy v množstve,  kvalite a vyhotovení  

podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy a v zmysle predloženej ponuky dodávateľa; 

dodanie akýchkoľvek náhrad za objednaný predmet zmluvy nie je prípustné. 

7. Ak dodávateľ  dodá objednávateľovi predmet zmluvy inej kvality a vyhotovenia, ako je stanovené 

v predchádzajúcom bode, porušuje tým povinnosť ustanovenú v § 420 Obchodného zákonníka a 

dodávka predmetu zmluvy je vadná.  Vadnou je tiež dodávka iného, než dohodnutého predmetu 

zmluvy. 

8. Objednávateľ je povinný prezrieť predmet zmluvy v čase prechodu nebezpečenstva vzniku škody na 

predmet zmluvy, t.j. pri dodaní, resp. pri prevzatí predmetu zmluvy. Ak zistí, že predmet zmluvy má 

vady, je povinný to bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi. V prípade nesplnenia 

tejto povinnosti objednávateľa sa má za to, že zásielka bola doručená v poriadku. 

9. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k predmet zmluvy, len čo mu je predmet zmluvy 

odovzdaný. 

10. Nebezpečenstvo škody na predmet zmluvy (§ 368 ods. 2 Obchodného zákonníka) prechádza na 

objednávateľa v čase, keď prevezme predmet zmluvy od dodávateľa, alebo ak tak neurobí včas, 

v čase, keď mu dodávateľ umožní nakladať s predmetom zmluvy a objednávateľ poruší zmluvu tým, 

že predmet zmluvy neprevezme. 

11. Dodávateľ je povinný pripraviť a pri preberacom konaní objednávateľovi predložiť a odovzdať 

všetky platné atesty, platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záučné listy a návody k obsluhe 

a iné doklady alebo podklady, ktoré sa vyžadujú a súvisia s dodaním technického zariadenia. Bez 

týchto dokladov sa bude mať za to, že predmet zmluvy je nedokončený a nespôsobilý k odovzdaniu 

a to až do doby splnenia uvedenej podmienky.  

12. Všetky uvedené dokumenty sa predkladajú ako originály, v prípade, ak je originál v inom ako 

slovenskom alebo českom jazyku, spolu s originálom sa predkladá aj jeho úradne overený preklad 

do slovenského jazyka. 

13. O priebehu odovzdania a prevzatia technického zariadenia je Dodávateľ povinný vypracovať 

preberací protokol, v ktorom bude okrem iného uvedený súpis všetkých zistených závad s uvedením 

dohodnutého termínu ich odstránenia. Preberací protokol podpíše kompetentný zástupca Dodávateľa 

a Objednávateľa 

 

Článok III. Cena a platobné podmienky. 

 

1. Celková cena za kompletnú dodávku predmetu zmluvy je: 

Cena bez DPH:   30 799,95 EUR  

DPH 20 %:     6 159,99. EUR  

Cena celkom vrátane DPH: 36 959,94 EUR. 

2. Cena diela bola určená ako súčet položiek opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 

tejto kúpnej ceny a  bol vytvorený ako súčasť ponuky dodávateľa vo verejnom obstarávaní 

identifikovanom v článku II ods. 1.  

3. V cenách sú zahrnuté všetky náklady za riadne dodanie predmetu zmluvy spĺňajúcich požiadavky 

podľa tejto zmluvy. 

4. Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi žiadne preddavky. 

5. Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí 

predmetu plnenia podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. Splatnosť faktúry je 30 

kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je 

objednávateľ oprávnený vrátiť ju dodávateľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na 

doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota 

splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  



7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dodávateľa, má dodávateľ právo uplatniť 

si u objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1 % z celkovej zmluvnej ceny predmet 

zmluvy za každý začatý deň omeškania. 

 

Článok IV. Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

1. Dodávateľ poskytuje za vady predmet zmluvy záruku v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína 

plynúť odo dňa dodania predmetu zmluvy.  

2. Predmet zmluvy má vadu, ak  

a) Predmet zmluvy nie je dodaný v požadovanom množstve 

b) predmet zmluvy nie je dodaný v požadovanom termíne 

c) predmet zmluvy nie je dodaný na určené miesto 

d) predmet zmluvy nemá minimálne hodnoty určených vlastností, ktoré sú deklarované v prílohe 

č. 1 ( minimálne kvalitatívne parametre,  povrchová úprava a iné) 

e) s dodávkou predmet zmluvy nebolo dodané požadované príslušenstvo,  ak j to uplatniteľné 

f) predmet zmluvy nie je zabalený dohodnutým spôsobom 

g) predmet zmluvy nie je označený predpísaným spôsobom, nezodpovedá rozmermi, 

nezodpovedá farebnosťou, materiálové vyhotovenie je nevyhovujúce, aplikácia na výrobku má 

vady atď.) 

h)  s predmetom zmluvy neboli poskytnuté dohodnuté služby ( doručenie do požadovaného miesta 

a pod.) 

3. Predmet zmluvy má právne vady, ak  je zaťažený právom tretej osoby, ibaže objednávateľ s týmto 

obmedzením prejavil súhlas. 

4. Zmluva je porušená podstatným spôsobom, ak strana porušujúca zmluvu v čase uzavretia zmluvy 

vedela alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, že druhá 

strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy; pri pochybnostiach 

sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné. 

5. Objednávateľ  je povinný používať predmet zmluvy len na účel, na ktorý je určený a dodržiavať 

známe pravidlá na jeho použitie. 

6. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v okamihu, keď prechádza 

nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy na objednávateľa, aj keď sa vada stala zjavnou po 

tomto čase, ak je spôsobená porušením jeho povinností. 

7. Objednávateľ je povinný prezrieť predmet zmluvy čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody 

na predmet zmluvy. Ak objednávateľ predmet zmluvy neprezrie bez zbytočného odkladu po 

prechode nebezpečenstva škody na predmet zmluvy, môže objednávateľ uplatniť nároky z vád 

predmet zmluvy zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal predmet 

zmluvy už v čase prechodu nebezpečenstva škody na predmet zmluvy. 

8. Objednávateľ má právo uplatniť si nároky z vád predmet zmluvy v súlade s príslušnými 

ustanoveniami obchodného zákonníka. Objednávateľ si uplatňuje právo zo zodpovednosti za 

vady predmet zmluvy v sídle dodávateľa. O prijatí nárokov z vád predmet zmluvy  poverený 

zamestnanec dodávateľa vystaví objednávateľovi doklad s uvedením identifikačných údajov 

objednávateľa, dátumu, kedy sa nároky uplatnili, vady akého predmet zmluvy boli uplatnené, 

kedy bol predmet zmluvy zakúpený, za akú cenu, stručný popis vady, doklad opatrí pečiatkou 

dodávateľa a svojim vlastnoručným podpisom.  

 

Článok V. Zánik zmluvy 

 

1. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že záväzok založený touto zmluvou sa ruší: 

a) dohodou zmluvných strán; 

b) výpoveďou objednávateľa v prípade, ak dodávateľ nie je schopný dodať alebo nedodá 

objednávateľovi  plnenie za cenu určenú v Článku VI. bod 2 tejto zmluvy; pre prípad 

výpovede si zmluvné strany dohodli 1-mesačnú výpovednú lehotu, ktorá začne plynúť od 

prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede; 

c) odstúpením od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou v prípade podstatného 

porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany. 



2. Odstúpenie od tejto zmluvy je jednostranný právny úkon, ktorý je zmluvná  strana, ktorá 

odstupuje od tejto zmluvy povinná písomne doručiť druhej zmluvnej strane, a to na poslednú 

známu adresu; zmluvné strany sa dohodli, že marenie prevzatia zásielky alebo neprevzatie 

zásielky v poštových odberných lehotách, nemá vplyv na platnosť a účinnosť odstúpenia od tejto 

zmluvy. 

3. Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy aj z dôvodov uvedených v  § 19 zákona 

o verejnom obstarávaní.  

4. V prípade zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné bez 

zbytočného odkladu vysporiadať vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce im z tejto zmluvy. 

 

Článok VI. Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné výlučne v písomnej forme odsúhlasenej 

obidvomi stranami dohody, vo forme dodatku ku kúpnej zmluve. 

2. Objednávateľ  nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora  a nie sú zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, 

ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v 

registri partnerov verejného sektora. 

3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia 

zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora ak mal  povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

4. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými 

predmet zmluvy kedykoľvek počas platnosti zmluvy uzatvorenej medzi objednávateľom ako 

prijímateľom nenávratného finančného príspevku a Ministerstvom pôdohospodárstva SR 

zastúpený Nitrianskym samosprávnym krajom ako poskytovateľom príspevku, a to oprávnenými 

osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok (ktoré tvoria prílohu Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku) a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.  Oprávnené osoby na 

výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a. Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby ( Nitriansky samosprávny kraj) 

b.  Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 

d.  Certifikačný orgán a nimi poverené osoby 

e. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby 

f. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov 

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až písmene d) tohto bodu v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

5. Na zmeny tejto zmluvy sa primerane aplikujú ust. §18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

6. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto kúpnou zmluvou 

predovšetkým mimosúdnou dohodou. 

8. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa po uzavretí tejto zmluvy  stalo neplatným, 

nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne 

neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý  

zmluvné strany sledovali v čase jej uzatvorenia. 

9. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok: 

-     dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa - obce Tesárske 

Mlyňany a  

-  na predmet zákazky, výsledkom ktorej je uzavretie tejto zmluvy  bude vydaná správa 

z kontroly (štandardná ex post kontrola) výsledkom ktorej bude pripustenie výdavkov na 

financovanie 
















