
KÚPNA ZMLUVA  
uzatvorená podľa §  409 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
Predávajúci  : ARDA Gabriela Brončeková   
Miesto podnikania     : Horná 116, 022 01 Čadca 
IČO   : 33919518  
DIČ   : 1021099376 
Zastúpený  : Gabriela Brončeková 
Bankové spojenie : VÚB, a.s., č. ú. SK93 0200 0000 0005 8114 6322  
               
(v ďalšom „predávajúci“) 
 
Kupujúci  :  Kysucká knižnica v Čadci 
Sídlo   :  Ul. 17. novembra 1258 
IČO   :  36145068 
DIČ   :  2021435625 
Zastúpený  :  PhDr. Janka Bírová, riaditeľka 
Bankové spojenie :  Štátna pokladnica,  ú. č. SK70 8180 0000 0070 0048 1352  
                 
(v ďalšom „kupujúci“) 
 

II. 
  Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa  
 
P.č. Druh tovaru   Počet  

    ks 
Jednotková 
cena/ks vrátane 
DPH (€) 

Kúpna cena  
vrátane DPH 
celkom (€) 

1 Tepelný viazač LEITZ TB 300,  
r. nadobudnutia 2010 

1 80,00 80,00 

2 Laminátor SOOGOOT 330 Super, r. 
nadobudnutia 2010 

1 95,00 95,00 

3 Termoobálky č. 1,5 mm   40 0,15 6,00 
4 Termoobálky č. 4 mm 10 0,15 1,50 
5 Termoobálky č. 6 mm 9 0,25 2,25 
6 Termoobálky č. 9 mm 3 0,25 0,75 
7 Termoobálky č. 12 mm 9 0,25 2,25 
8 Termoobálky č. 16 mm 10 0,30 3,00 
9 Termoobálky č. 20 mm 10 0,35 3,50 
10 Laminovacie fólie A3 85 0,15 12,75 
11 Laminovacie fólie A4 30 0,08 2,40 
12 Laminovacie fólie A5 30 0,04 1,20 
13 Laminovacie fólie 111x154 mm 20 0,03 0,60 
14 Laminovacie fólie 90x126 mm 100 0,02 2,00 
15 Laminovacie fólie 54x 86 mm 75 0,02 1,50 
16 Laminovacie fólie 80x111 mm 130 0,01 1,30 
17 Laminovacie fólie 65x95 mm 90 0,01 0,90 
18 Hrebeňová väzba CHROMOLUX 100 0,08 8,00 
19 Plastové hrebene č. 6 mm 65 0,02 1,30 
20 Plastové hrebene č. 8 mm 220 0,02 4,40 
21 Plastové hrebene č. 10 mm 25 0,02 0,50 



22 Plastové hrebene č. 12 mm 15 0,03 0,45 
23 Plastové hrebene č. 14 mm 40 0,06 2,40 
24 Plastové hrebene č. 16 mm 100 0,06 6,00 
25 Plastové hrebene č. 19 mm 90 0,08 7,20 

 SPOLU   247,15 € 
     

(ďalej spolu len „predmet kúpy“) 
 
2. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je v jeho výlučnom vlastníctve. 
 
3.Predávajúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje kupujúcemu predať a odovzdať predmet 
kúpy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa podpisom 
tejto zmluvy zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu uvedenú v odseku 1 
tohto článku a podľa čl. IV. tejto zmluvy. 
 
4. Predávajúci predáva predmet kúpy bez záložného práva, ako aj iných práv 
zodpovedajúcich právam tretích osôb k cudzej veci. 
 
5. Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s technickým stavom predmetu kúpy na základe 
osobnej prehliadky a nadobúda ho do svojho vlastníctva v stave ako stojí a leží  bez výhrad. 
Technický stav opotrebovaného predmetu kúpy (tepelný viazač a laminátor) zodpovedá 
kúpnej cene s prihliadnutím na rok jeho nadobudnutia a doterajšie používanie predávajúcim. 
Ostatné tovary (okrem tepelného viazača a laminátora) sú tovary nepoužívané (nové). 
 
6. Prevzatie predmetu kúpy od predávajúceho je kupujúci je povinný písomne potvrdiť buď  
na dodacom liste alebo na osobitnom protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy 
predávajúcim.  
 

III. 
Miesto a termín dodania (podmienky plnenia)  

 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy do 7 pracovných dní od  
podpísania tejto zmluvy. 
 
2.  Miesto dodania predmetu zmluvy: Kysucká knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 

01 Čadca 
 
3. Súčasťou dodania tovaru u tepelného viazača a laminátora sú aj návody na použitie. 
 
4. Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu 
počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie. 
 

IV. 
Kúpna cena 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za predmet kúpy uvedený v čl. II tejto zmluvy 
v celkovej výške 247,15 Eur spolu s DPH ( slovom Dvestoštyridsaťsedem 15/100 eur). 
Celková kúpna cena pozostáva z jednotlivých položiek (druhu tovaru) tak ako je uvedené 
v čl. II ods. 1 tejto zmluvy. 
 
2. Predávajúci o dodaní tovaru doručí kupujúcemu faktúru, ktorej súčasťou bude potvrdený 
dodací list alebo protokol o prevzatí tovaru kupujúcim. 
 



3.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu  po prevzatí tovaru 
(predmetu kúpy) do 14 dní od doručenia faktúry a to bezhotovostne na účet predávajúceho 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  
 

V. 
Vlastnícke právo k predmetu kúpy a zodpovednosť za vady 

 
1. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny 
v plnej výške podľa tejto zmluvy. 
2. Pri uplatňovaní zodpovednosti za vady zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. Prípadné nedostatky predmetu 
kúpy bude odberateľ reklamovať písomne u dodávateľa v lehote 3 mesiacov odo dňa 
prevzatia. 

VI. 
Sankcie 

 
1. Ak sa kupujúci omešká s riadnym zaplatením kúpnej ceny podľa Čl. IV.  tejto zmluvy,  má 
predávajúci právo od kupujúceho požadovať  úrok z omeškania  vo výške podľa ust. § 1 ods. 
1 nariadenia Vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú ustanovenia Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov.  

2. Omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny  resp. jej časti znamená podstatné 
porušenie jeho zmluvnej povinnosti a predávajúci je v takomto prípade oprávnený odstúpiť 
od tejto zmluvy. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, 
pričom obe zmluvné strany sú povinné vrátiť si plnenie poskytnuté pred odstúpením od 
zmluvy. 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Túto zmluvu je možné zmeniť len formou písomného dodatku podpísaného oboma 
zmluvnými stranami. 
2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. Táto zmluva sa povinne 
zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony. 
5. Po prevzatí predmetu kúpy kupujúcim sa súčasťou tejto zmluvy stane Protokol 
o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy, prípadne dodací list (príloha č.1). 
6. Obidve strany prehlasujú, že zmluva bola spísaná podľa ich slobodnej a vážnej vôle, že si 
ju riadne prečítali, súhlasia s ňou a na dôkaz záväznosti a súhlasu túto zmluvu podpisujú. 
 
V Čadci dňa 15.03.2016 
 
Za predávajúceho:      Za kupujúceho: 
 
 
 
 
.........................................................                                  ........................................................ 
 


