
Kúpna zmluva 
č. 24/2014 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
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Zmluvné strany 
 

Predávajúci:  ARKA, a.s. 
   Sídlo: Palatínova 15, Komárno 945 01 
   Zastúpený: Ing. Dominik Bilko 
   IČO: 36523496 
   IČ DPH: SK 2020158613 
   Bankové spojenie: Tatra Banka 
   Číslo účtu: 2627024072/1100 
   Zaregistrovaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 
   v odd.: Sa, vložka č. 10028/N 
 
Kupujúci:  Regionálne osvetové stredisko v Komárne 
   Petőfiho 2, P.O.BOX 159, 945 01 Komárno 
   Sídlo: Petőfiho 2, 945 01 Komárno 
   Zastúpený: Mgr. Vierou Vlčkovou, riaditeľkou 
   IČO: 42114721 
   DIČ: 2022415285 
   Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
   Číslo výdavkového účtu: 7000311310/8180 

 
 
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

 
Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka predávajúceho zo dňa 27.10.2014, predložená 
kupujúcemu v rámci zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 19 
ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe a na základe platného 
Vnútorného predpisu č. 07 o verejnom obstarávaní  čl. III. ods. 1 zo dňa 8.11.2013. 

 
Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy je „Nákup kancelárskeho materiálu“ Regionálnym osvetovým strediskom 
v Komárne, Petőfiho 2, 945 01 Komárno. 

2. Nákup kancelárskeho materiálu bude realizovaný v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. (Pod prílohou č.1 sa rozumie vyplnená príloha  č.1 – cenová 
ponuka zaslaná dodávateľom v rámci prieskumu trhu). Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade 
záujmu kupujúceho rozširovať sortiment. 

3. Predmet zmluvy bude dodávaný zabalený obvyklým spôsobom, vhodným na prepravu, ukladanie 
a manipuláciu. 
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Čl. III. 
Miesto, čas a spôsob plnenia 

 
1. Miestom dodania predmetu zmluvy je Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho 2, 945 01 

Komárno. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet zmluvy vrátane jeho vyloženia v priestoroch 
organizácie. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet zmluvy kupujúcemu postupne na základe čiastkových 
objednávok kupujúceho. 

3. Objednávka na dodanie predmetu zmluvy môže byť realizovaná zo strany kupujúceho osobne, 
telefonicky, faxom, alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail). 

4. Základné náležitosti faxovej alebo e-mailovej objednávky: 
a) názov organizácie, IČO 
b) meno objednávateľa, telefón 
c) druh, množstvo tovaru 
d) termín dodania 

5. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia zmluvy do termínu uvedeného na objednávke, prípadne 
do termínu, na ktorom sa kupujúci a predávajúci pri potvrdení objednávky dohodnú. 

6. V prípade ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak platí, že dodacia lehota je do 5 pracovných dní 
od doručenia písomnej objednávky predávajúcemu. 

7. V mimoriadnom prípade ak predávajúci nie je schopný požadovaný tovar zabezpečiť na daný termín, 
kupujúci si vyhradzuje právo daný tovar zabezpečiť od iného dodávateľa. 

8. Kupujúci si môže tovar prevziať aj osobne v sídle predávajúceho. 
9. Predávajúci pred dodaním predmetu zmluvy upozorní kupujúceho telefonicky, faxom alebo e-mailom 

na deň a čas realizácie objednávky. Predmet zmluvy sa považuje za dodaný potvrdením dodacieho listu 
povereným zástupcom kupujúceho. 

10. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zjavne poškodeného, alebo neúplného predmetu zmluvy. 
Dôvod odmietnutia prevzatia predmetu zmluvy uvedie poverený zástupca kupujúceho na dodacom liste. 

 
Čl. IV. 

Kúpna cena 
 
1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou strán uzatvárajúcich túto zmluvu v zmysle zákona 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Jednotková cena predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. Cena je uvedená ako jednotková cena bez DPH, výška DPH a jednotková cena s DPH. 

3. Jednotková cena predmetu zmluvy zahŕňa všetky náklady predávajúceho vrátane nákladov spojených 
s dodaním predmetu zmluvy, balenia, dopravy na miesto dodania, náklady a výklady do priestorov 
Regionálneho osvetového strediska, Petőfiho 2, Komárno. 
 

Čl. V. 
Platobné podmienky 

 
1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným dodaním objednaného 

predmetu zmluvy na základe objednávky kupujúceho. 
2. Úhrada za dodaný predmet zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez 

zálohovej platby na základe doručeného daňového dokladu (faktúry) vystaveného predávajúcim. 
Predávajúci vystaví faktúru za každú realizovanú objednávku. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej 
doručenia kupujúcemu. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že platobná povinnosť kupujúceho sa považuje za splnenú v deň, kedy bude 
z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet predávajúceho. 

4. Ak nebude daňový doklad po stránke vecnej a formálnej správne vystavený, kupujúci ho vráti 
predávajúcemu a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne doplneného, alebo 
prepracovaného daňového dokladu odberateľovi. 
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Faktúra má obsahovať minimálne tieto údaje: 
a) označenie kupujúceho – fakturačné údaje: 

   Názov: Regionálne osvetové stredisko 
   Sídlo: Petőfiho 2, 945 01 Komárno 
   IČO: 42114721 
   DIČ: 2022415285 
   Č. účtu: 7000311310/8180 

b) predávajúci, adresa, sídlo, (a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka IČO, DIČ, IČ DPH) 
c) číslo faktúry resp. daňového dokladu, 
d) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie, 
e) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú sumu, 
f) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho, 
h) prílohou faktúry budú dodacie listy. 

 
Čl. VI. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na tovare 
 
1. Kupujúci nadobudne užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia potvrdenom podpisom 

povereného zástupcu kupujúceho na dodacom liste. 
2. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až po uhradení kúpnej ceny za predmet 

zmluvy. 
3. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho podpisom povereného zástupcu 

kupujúceho na dodacom liste. 
 

ČL. VII. 
Záruka a zodpovednosť za vady 

 
1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy spĺňa príslušné kvalitatívne parametre podľa platných 

noriem na predmet zmluvy. Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy záručnú dobu v trvaní 24 
mesiacov od prevzatia dodávky kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným 
skladovaním a manipuláciou s predmetom zmluvy. 

2. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať predmet zmluvy bez zrejmých vád. 
3. Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu skryté vady a zrejmé vady nezistené pri preberaní 

dodávky predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej 
záručnej doby. 

4. Oznámenie o vadách predmetu zmluvy (reklamácia) musí mať písomnú formu a musí obsahovať odkaz 
na túto zmluvu, číslo uplatnenej objednávky, popis vady a voľbu nároku z tejto vady. Reklamácia 
neobsahujúca uvedené náležitosti sa nebude považovať za riadne a včas uplatnenú. 

5. Predávajúci je povinný najneskôr do 10 dní od obdržania reklamácie oznámiť kupujúcemu, či 
reklamáciu uznáva alebo z akých dôvodov ju odmieta. Ak sa v uvedenej lehote predávajúci nevyjadrí, 
bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. 

 
Č. VIII. 

Zmluvné pokuty 
 
1. V prípade nedodržania termínu dodania predmetu zmluvy môže kupujúci  uplatniť voči predávajúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny včas nedodaného predmetu zmluvy vrátane DPH za každý aj 
začatý deň omeškania. To sa týka aj neodstránenia vadného plnenia v dohodnutom termíne. 

2. V prípade omeškania s platbou môže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 
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Čl. IX. 
Doba trvania zmluvy, ukončenie zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015, alebo do vyčerpania finančného limitu 990,- EUR bez 

DPH, jej účinnosť skončí tou skutočnosťou, ktorá nastane skôr. 
2. Platnosť zmluvy pred uplynutím tejto dohodnutej doby môže zaniknúť: 

a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) odstúpením od zmluvy zo strany kupujúceho v prípade podstatného porušenia podmienok tejto 

zmluvy. Za podstatné podmienky sa považujú všetky ustanovenia tejto zmluvy. Odstúpenie od 
zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia o odstúpení predávajúcemu, 

c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je trojmesačná 
a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď druhej strane doručená. 

 
Čl. X. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. 
2. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. 
3. Vzťahy neupravené zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a Občianskeho zákonníka. 
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú 

za originál, z ktorých kupujúci ako aj predávajúci obdržia po jednom rovnopise. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, obsahu rozumeli, zhoduje sa s ich vôľou a na znak 

súhlasu ju podpísali. 
 
 
 
V Komárne dňa 20.11.2014    V Komárne dňa 20.11.2014 
 
 
 
Kupujúci:      Predávajúci: 

 
 
 
 
    .................................................    .................................................. 
             Mgr. Viera Vlčková              Ing. Dominik Bilko 
              za ROS v Komárne                    za ARKA, a.s. 
                    riaditeľka 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoznam príloh: 
Príloha č.1: Cenová ponuka zaslaná dodávateľom v rámci prieskumu trhu 


