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K Ú P N A   Z M L U V A 

uzatvorená v zmysle § 409-470 Obchodného zákonníka 

 
 

Čl. I 
Zmluvné strany 

 
Predávajúci:  FAX & COPY Prešov, spol. s r.o. 

   Slovenská 86, 080 01  Prešov 
   v zastúpení: Ing. Vladimír Kolarčík - konateľ 
   bankové spojenie: VÚB, a.s. 

číslo účtu: SK27 0200 0000 0000 5170 6572 
IČO:  31674615 
DIČ:  2020519094 
IČ DPH: SK2020519094 

 
(ďalej ako „predávajúci“) 

 
Kupujúci:   Obec Mirkovce 

   Mirkovce 65 
082 06 Žehňa 

   v zastúpení: Ľubomír Bilišňanský - starosta 
   bankové spojenie: VÚB, a.s. 
   číslo účtu: SK69 0200 0000 0000 2622 8572 
   IČO:  00327484 
   DIČ:  2021225613 
   IČ DPH: nie je platcom 
    
 

(ďalej ako „kupujúci“) 
 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru a služieb špecifikovaných v prílohe č. 1, 

„Predmet zmluvy“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
2.2. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar nový - nepoužívaný 

a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. 
 
 

Čl. III 
Kúpna cena 

 
3.1. Cena tovaru uvedeného v Čl.II ods.2.1. tejto zmluvy, je dohodnutá v súlade so zákonom 

NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky ako cena maximálna 
ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

3.2. Jednotková cena pri tovare, vrátane balenia, dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej 
prirážky a DPH je uvedená v prílohe č. 1 – „Predmet zmluvy“.   
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Čl. IV 
Platobné podmienky 

 
4.1. Predávajúci vystaví  faktúru podľa požiadaviek kupujúceho. Faktúra za splnenú 

dodávku bude zaslaná k preplateniu na adresu: Obec Mirkovce, Mirkovce 65, 082 06 
Žehňa. 

4.2. Právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu vzniká  predávajúcemu  dňom splnenia 
dodávky tovaru. 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli na 14 dňovej splatnosti faktúr. Splatnosť faktúr sa počíta 
odo dňa doručenia faktúry na adresu kupujúceho. Faktúry budú preplácané výhradne 
prevodným príkazom. 

4.4. Zmluvné strany sa dohodli na uvádzaní názvu tovaru na faktúre a dodacích listoch tak, 
ako je to uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Pokiaľ predávajúci túto zásadu nedodrží, 
budú doklady vrátené na prepracovanie a tým zaniká povinnosť kupujúceho uhradiť 
vrátenú faktúru až do doby jej prepracovania a doručenia prepracovaných dokladov. 

4.5. Faktúra zasielaná predávajúcim k preplácaniu musí obsahovať všetky stanovené 
náležitosti v súlade so zákonom o účtovníctve a musia byť spôsobilým daňovým 
dokladom. Predávajúci zašle faktúru na preplatenie vždy s potvrdeným dodacím listom 
zo strany preberajúceho. 

 
 

Čl. V 
Dodacie podmienky 

 
5.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu Čl. II 

tejto zmluvy na základe podpisu tejto zmluvy, a to v termíne do 14 dní od doručenia 
zmluvy alebo objednávky. 

5.2. Pri odovzdaní predmetu zmluvy vystaví predávajúci dodací list, ktorý preberajúci potvrdí 
svojim podpisom a tento je dokladom k úhrade faktúry. 

5.3. Zmluvné strany sa dohodli na splnení dodávky do priestorov kupujúceho, nie 
odovzdanie dopravcovi. 

5.4. Ak predávajúci dodá predmet zmluvy pred lehotou plnenia určenou v zmluve, kupujúci 
môže predmet zmluvy prevziať aj v skoršom termíne bez nároku predávajúceho 
na finančné a iné zvýhodnenie. 

5.5. Komplexným splnením dodávky pre účely počítania záručnej lehoty sa rozumie 
prevzatie predmetu zmluvy kupujúcim s vyznačeným dňom podpisu dodacieho listu 
obidvoma zmluvnými stranami.  

5.6. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho a 
kupujúceho, ktorí sú uvedení v Čl. X bod 10.2. 

5.7. Miestom dodania je Základná škola, Mirkovce č.16 . 



 3 

Čl. VI 
Záručná doba a zodpovednosť za chyby 

 
6.1. Predávajúci odovzdá predmet zmluvy a zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať 

v čase prevzatia   vlastnosti  stanovené  technickými normami. Záručná doba  predmetu  
zmluvy  je 24 mesiacov odo dňa jeho odovzdania kupujúcemu. 

6.2. Predávajúci počas trvania záručnej doby zodpovedá kupujúcemu za všetky dohodnuté 
vlastnosti predmetu zmluvy, za to, že bude dodaný v dohodnutom množstve a akosti, 
a že si tieto vlastnosti počas záručnej doby zachová. 

6.3. Kupujúci je povinný písomne oznámiť chyby „Predmetu zmluvy“ predávajúcemu 
bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskoršie do uplynutia záručnej doby. 
Nároky kupujúceho pri chybách tovaru podľa prílohy č. 1 – „Predmet zmluvy“: 
- odstúpiť od zmluvy, 
- požadovať poskytnutie plnenia k akému je predávajúci povinný v zmysle tejto 

zmluvy, 
- požadovať výmenu tovaru podľa „Predmetu zmluvy“ dodaného v poškodenom, 

zničenom alebo inak nevyhovujúcom balení, 
- požadovať odstránenie chýb „Predmetu zmluvy“, resp. v samostatnom konaní 

požadovať náhradu vzniknutej škody (voľbu spôsobu kupujúci predávajúcemu 
oznámi v písomnej reklamácii). 

V prípade reklamácie „Predmetu zmluvy“ sa postupuje podľa prísl. ustanovení 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
 

Čl. VII 
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

 
7.1. Predávajúcemu vzniká právo účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% 

z fakturovanej ceny „Predmetu zmluvy“ za každý aj začatý deň omeškania úhrady 
faktúry. 

7.2. V prípade nedodania „Predmetu zmluvy“ v dohodnutej dodacej lehote vzniká 
kupujúcemu právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 
nedodaného predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 

7.3. V prípade omeškania predávajúceho so splnením povinnosti z chybného „Predmetu 
zmluvy“ podľa Čl. VI, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu za každý deň omeškania 
vo výške 0,05%      z  ceny nedodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania. 

7.4. V prípade, ak kupujúci neodoberie „Predmet zmluvy“ v dohodnutej lehote napriek tomu, 
že bol predávajúcim riadne upozornený, má právo od kupujúceho požadovať zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny „Predmetu zmluvy“. 

 
 

Čl. VIII 
Zánik a vypovedanie zmluvy 

 
8.1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcej z tejto zmluvy môže oprávnená strana 

okamžite od zmluvy odstúpiť. 
8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti budú 

považovať akékoľvek porušenie. 
8.3. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade 

preukázaného zásahu vyššej moci, resp. zásahom úradných miest. 
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Čl. IX 
Vlastnícke právo 

 
9.1. Kupujúcemu vzniká vlastnícke právo k „Predmetu zmluvy“ až po zaplatení kúpnej ceny 

podľa Čl.III tejto zmluvy. 
 
 
 

Čl. X 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu tejto zmluvy je za stranu kupujúceho 

splnomocnený pre konanie vo veciach realizácie zmluvy: Ľubomír Bilišňanský. 
10.2. Za stranu predávajúceho je v rozsahu tejto zmluvy splnomocnený pre konanie 

vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Vladimír Kolarčík. 
10.3. Kúpnu zmluvu možno dopĺňať alebo meniť len formou písomných dodatkov 

ku kúpnej zmluve podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní 
stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

10.4. Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR. 

10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne 
riešiť rokovaním o možnej dohode. 

10.6. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. 
Každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. 

10.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 
 
 
 
V Prešove  dňa 26.03.2015    V Mirkovciach dňa  26.03.2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………       ………………………………… 
       predávajúci       kupujúci 
 
         Ing. Vladimír Kolarčík     Ľubomír Bilišňanský 
 konateľ spoločnosti         starosta obce 
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Príloha č.1 „Predmet zmluvy“ 
 
 

 
 
 

Názov položky Typ ks 
cena/ks 
bez DPH 

cena/ks 
s DPH 

Cena spolu 
bez DPH 

Cena spolu 
s DPH 

Zero Client nStation L230 15 135,00 162,00 2 025,00 2 430,00 

Monitor Philips 193V5LSB2 15 74,00 88,80 1 110,00 1 332,00 

Klávesnica + myš PS2 15 10,00 12,00 150,00 180,00 

              

Server HP ML350 G9/E5/16GB 1 2 190,00 2 628,00 2 190,00 2 628,00 

Switch 
Zyxel GS1900-24E 
Gb,Web 1 105,00 126,00 105,00 126,00 

              

Práce:             

Inštalácia servera   1 210,00 252,00 210,00 252,00 

Inštalácia Clientov   15 24,00 28,80 360,00 432,00 

Montáž a zapojenie  1 130,00 156,00 130,00 156,00 

Dopravné   1 32,00 38,40 32,00 38,40 

              

Licencie:             

Windows server AE   1 238,00 285,60 238,00 285,60 

CAL Academic User    15 8,60 10,32 129,00 154,80 

CAL RmtDsktp AE   15 29,40 35,28 441,00 529,20 

       

Cena spolu s DPH za zákazku     8 544,00 
 
 
 
 
V Prešove  dňa 26.03.2015    V Mirkovciach dňa  26.03.2015 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………       ………………………………… 
       predávajúci       kupujúci 
 
         Ing. Vladimír Kolarčík     Ľubomír Bilišňanský 
 konateľ spoločnosti         starosta obce 
 
 


