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KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá podľa § 409a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka                               

(ďalej len „ObZ“) 

 

medzi týmito zmluvnými stranami 

 

Predávajúci: 

Obchodné meno:  KOMAL s.r.o. 

Sídlo:    Mokroluh 220, 086 01  Rokytov 

IČO:    44731396 

DIČ:    2022801088 

IČ DPH:   SK2022801088 

Číslo účtu:   SK11 0900 0000 0004 5268 9590 

BIC:    GIBASKBX 

Za ktorého koná:  Elena Malegová, konateľ 

(ďalej aj len „predávajúci“)  

 

a 

 

Kupujúci: 

Obchodné meno:  Obec Smilno 

Sídlo:    Smilno 194, 086 33  Zborov 

IČO:    00322571 

DIČ:    2020624661 

Číslo účtu:   SK68 5600 0000 0036 1394 6003 

BIC:    KOMASK2X 

Za ktorého koná:  Bc. Vladimír Baran, starosta obce 

(ďalej aj len  „kupujúci“) 

(ďalej predávajúci a kupujúci spolu aj len „Zmluvné strany“)  

 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Predávajúcim je podnikateľ, ktorý podniká v oblasti predaja stavebného materiálu, 

zámkových dlažieb, plotových systémov a pod.  

2. Kupujúcim je obec, ktorá má záujem od predávajúceho kúpiť tovar uvedený v čl. III tejto 

zmluvy. 

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 
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1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar uvedený v čl. 

III tejto zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a previesť na neho vlastnícke 

právo k tomuto tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu za predmet kúpy 

uvedený v čl. III tejto zmluvy kúpnu cenu uvedenú v čl. IV tejto zmluvy za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve. 

 

Čl. III. 

Predmet kúpy 

 

1.    Predmetom kúpy je dodanie zámkovej dlažby a obrubníkov v sortimente podľa ponuky č. 

19000014 zo dňa 5.8.2019 (ďalej len „predmet kúpy“). 

2.    Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v bode 1 tohto článku zmluvy v 

množstve uvedenom v bode 1 tohto článku zmluvy. 

  

Čl. IV. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný zaplatiť za predmet kúpy uvedený v čl. 

III bode 1 tejto zmluvy kúpnu cenu podľa ponuky č. 19000014 zo dňa 5.8.2019, spolu:    

1 595,56 eur (slovom: jedentisícpäťstodeväťdesiatpäť eur 56/100 centov). Celková cena za 

materiál sa môže líšiť vzhľadom na reálne odobraté množstvo materiálu v čase realizácie 

stavby, pričom jednotková cena zámkovej dlažby a cestného obrubníka musí zostať 

zachovaná. 

2. Kupujúci je povinný predávajúcemu platiť kúpnu cenu uvedenú v bode 1 tohto článku 

zmluvy vždy po dodaní  časti tovaru v zmysle čl. III bodu 2 tejto zmluvy. 

3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v bode 1 tohto článku 

zmluvy vždy najneskôr do 15 dní odo dňa dodania predmetu kúpy a dodania faktúry a to na 

číslo účtu kupujúceho, ktoré je uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak dôjde k zmene 

účtu, je predávajúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť kupujúcemu.  

4. Za účelom úhrady kúpnej ceny sa predávajúci zaväzuje vždy pri dodaní predmetu kúpy 

podľa čl. III bodu 1 a 2 tejto zmluvy vystaviť kupujúcemu faktúru. Kúpna cena podľa bodu 

1 tohto článku sa považuje za zaplatenú dňom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 

 

Čl. V. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva  

a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy 

 

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy v okamihu, keď mu je predmet kúpy 

odovzdaný.  

2. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho v okamihu, keď 

prevezme predmet kúpy od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu 
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predávajúci umožní nakladať s predmetom kúpy a kupujúci poruší zmluvu tým, že predmet 

kúpy neprevezme. 

 

Čl. VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu spolu s predmetom kúpy všetky potrebné 

doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy, 

a to najmä návod na obsluhu. 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí ochranu predmetu kúpy pred jeho poškodením alebo 

zničením najmä tak, že predmet kúpy vhodným spôsobom zabalí. V prípade porušenia tejto 

povinnosti zodpovedá predávajúci za vady predmetu kúpy, ktoré vzniknú porušením 

povinnosti náležite ochrániť predmet kúpy pred jeho poškodením alebo zničením. 

3. Predávajúci sa zaväzuje tovar odovzdať kupujúcemu na mieste ním určenom. Kupujúci sa 

za týmto účelom zaväzuje prevziať predmet kúpy a potvrdiť prevzatie predmetu kúpy od 

predávajúceho podpísaním dodacieho listu. 

 

Čl. VII. 

Zánik zmluvy 

1. Zmluva zaniká: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od zmluvy, 

c) výpoveďou. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zmluvná strana môže zmluvu vypovedať aj bez 

uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť odo dňa doručenia 

písomného oznámenia o vypovedaní tejto zmluvy druhej zmluvnej strane.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že majú právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak druhá strana 

najmenej dvakrát po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch poruší povinnosť dodať 

tovar podľa čl. III tejto zmluvy, resp. poruší povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar 

podľa čl. IV tejto zmluvy.  

 

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  

2. Zmluva bola vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán 

obdrží jeden rovnopis zmluvy. 

3. Všetky dodatky a prílohy k zmluve sú platné výlučne v písomnej forme. 

4. Vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, 

ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú naďalej v platnosti, pričom za neplatné bude 
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možné považovať len to ustanovenie, ktorého sa dôvod neplatnosti týka. V prípade 

neplatnosti ustanovenia sa zmluvné strany zaväzujú neplatné ustanovenie nahradiť novým, 

ktoré bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky 

a zároveň bude zodpovedať  účelu tejto zmluvy. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím 

obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle, a ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy. Pred podpisom 

tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle 

byť viazaní touto zmluvou ju podpisujú. 

 

V Bardejove, dňa 19.8.2019  

 

 

 

 

 

____________________________   ______________________________  

Predávajúci       Kupujúci 

 

 


