
 

 

 

 

 

   

KÚPNA ZMLUVA 
číslo:  

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

Článok I. 
Zmluvné strany. 

  
Predávajúci:   TZB Market, s.r.o. 

zastúpený: Miroslav Gerhát 
IČO: 36547425 

IČ DPH: 2020154015 

        Bankové spojenie: Tatra Banka 

Číslo účtu: 2624776228/1100 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra 
Vložka číslo:  355/N 
Tel/Fax: 037/7331360 

 

(ďalej len „predávajúci“) 
a 
 
Kupujúci:   Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre 
   Piesková 32, 949 01  Nitra 

zastúpený: Ing. Pavol Šrámek - riaditeľ      

IČO: 00735809 

IČ DPH: SK 2020975000 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000172787/8180 
 
(ďalej len „kupujúci“) 

 
 

Článok II. 

Predmet zmluvy. 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať a kupujúci sa zaväzuje prevziať a  zaplatiť tovar za 

podmienok ďalej v tejto zmluve dohodnutých. 

2. Podrobná špecifikácia tovaru je uvedená v tabuľke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

Článok III.  

Kúpna cena. 

1. Kúpna cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v  znení 

neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.375/1999 Z. z.  

2. Cenou sa rozumie cena vrátane daňových poplatkov a ostatných nákladov 

spojených s dodávkou. Predávajúci účtuje dopravu do sídla kupujúceho pri nákupe nad 

3000 eur s DPH. 

3. Cena tovaru je konečná a maximálna. 

4. Ceny tovarov sú uvedené v tabuľke č. 1 tejto zmluvy, ostatné ceny nakupovaných sú 

stanovené podľa cenníka predávajúceho, ktorý je aktuálny v čase zadania objednávky. 
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Tabuľka   Vodárenský a kúrenársky materiál 

  

por.č. názov materiálu predpokl. mn. 

jednotková 

cena bez DPH 

(20%)  

jednotková cena 

s DPH (20%) 

1. Radiator 21K 600 x 1200 5 ks 124,000 148,800 

2. Radiator 21K 600 x 1300 5 ks 131,000 157,200 

3. Radiator Korad 600 x 1400 5 ks 138,000 165,600 

4. Radiator 22K 600 x 1500 5 ks 150,000 180,000 

5. Radiator Korad 600 x 1600 5 ks 152,000 182,400 

6. prechod 20x2-1/2 40 ks 3,800 4,560 

7. spojka RVP-C 16x2 adapter 16x2 40 ks 2,460 2,952 

8. Ventil 1/2" TS 90 ZV G 3/4" pr. 20 ks 17,500 21,000 

9. RL-1 1/2" priama vonk.závit 20 ks 16,000 19,200 

10. hlavica termostat.MINI 20 ks 17,200 20,640 

11. rúra 16x2 podlahovka 30 m 1,400 1,680 

12. rúra PPR 40x6,7 PN 20 80 m 4,400 5,280 

13. držiak rúry 3/4" 240 ks 1,300 1,560 

14. držiak rúry 1" 120 ks 1,320 1,584 

15. držiak rúry 5/4" 120 ks 1,280 1,536 

16. PVC trubica 3,6 80 m 2,700 3,240 

17. nátrubok PPR 40 20 ks 1,320 1,584 

18. koleno PPR 90° 40  20 ks 1,400 1,680 

19. redukcia PPR 32x25 vnút.-vonk. 10 ks 1,190 1,428 

20. T-kus PPR 32 10 ks 1,300 1,560 

21. T-kus PPR 40-32-40 10 ks 2,700 3,240 

22. prechod PPR dGK 32x1 ZV 10 ks 3,640 4,368 

23. prechod PPR  25x1/2  10 ks 2,590 3,108 

24. prechod PPR dGK 25x3/4" ZDK 10 ks 2,300 2,760 

25. ventil 3/4" vodárenský priamy č. 1 10 ks 6,140 7,368 

26. ventil 1" vodárenský priamy č.1 10 ks 9,260 11,112 

27. spojka 10 ks 5,130 6,156 
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28. WD 40 10 ks 14,250 17,100 

29. šrobenie 1" mosadzné 10 ks 10,050 12,060 

30. šrobenie 3/4 mosadzné 10 ks 7,200 8,640 

31. konope 3 kg 1,100 1,320 

 

Článok IV.  

Platobné podmienky. 

1. Vlastná   platba    sa    realizuje   prostredníctvom    bezhotovostného   platobného    styku 
prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho, na základe faktúry vystavenej 
predávajúcim, po dodaní tovaru. 

2. Kupujúci zašle týždenne predávajúcemu dodací list a realizovaných nákupoch. Ak sa nákup 
nerealizoval, dodací list nezasiela. 

3. Osoby oprávnené vykonávať nákupy: Karol Bíro,  Štefan Kunovský, Ing Marek Muzika, 
Marianna Kozárová, Jozef Kalužák. 

 
4. Dohodnutá splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu kupujúceho. Faktúra 

musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Faktúru zasiela predávajúci do 25 dňa 

mesiaca v ktorom sa uskutočnili nákupy. 

Článok V. 

Dodacie podmienky. 

1. Predmet zmluvy uvedený v čl.  II.  bude dodaný na základe dodacích listov. Termín 

dodávky je najneskoršie do 7 dní od dodania objednávky 

2. Odovzdanie tovarov nad 3000 eur s DPH bude vykonané povereným zástupcom 

predávajúceho a prevzatie zástupcom kupujúceho p. Pavlom Straňákom, resp. osobami 

uvedenými v bode 3 článku IV tejto zmluvy. Miestom plnenia tejto zmluvy je Krajské 

riaditeľstvo PZ v Nitre, Piesková 32, Nitra. 

3. Predávajúci je povinný vyrozumieť kupujúceho telefonicky na číslo 0961302223 alebo 

faxom na číslo 0961 302 209 o pripravenosti predmetu zmluvy k odovzdaniu - prevzatiu. 

4. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v pracovných dňoch v čase od 7,30 hod. do 15,00 

hod. 

Článok VI.  

Záručné podmienky. 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar nový, za podmienok v tejto zmluve dohodnutých, 

v množstve podľa objednávky. 

2. Záručná doba na tovar podľa predmetu dohody je 24 mesiacov od dátumu predaja a  začína 

plynúť dňom podpísania preberacieho - odovzdávajúceho protokolu. Predávajúci sa 

zaväzuje, že tovar v čase odovzdania má a počas stanovenej doby bude mať 

vlastnosti stanovené technickými parametrami výrobcom. 

3. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za závady, ktoré boli spôsobené v rozpore s 

obvyklým spôsobom používania, ošetrovaním alebo údržbou. 

4. Prípadné vady tovaru je kupujúci povinný písomne oznámiť predávajúcemu bez 

zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca záručnej doby. 
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5. V prípade vady tovaru má kupujúci nárok: 

(i) odstúpiť od zmluvy, 

(ii) požadovať poskytnutie plnenia k akému je predávajúci povinný v zmysle 

tejto zmluvy, 

(iii) v lehote 30 dní od reklamácie požadovať odstránenie vád tovaru 

dodaním náhradného tovaru za vadný tovar alebo dodanie 

chýbajúceho tovaru, 

(iv) požadovať náhradu vzniknutej škody.  

6. Kupujúci v oznámení o vadách predávajúcemu oznámi, ktorý nárok si podľa bodu 5. 

uplatňuje. 

7. Oznámenie o vadách musí obsahovať: 

- číslo zákazky, 

- popis vady alebo spôsob akým sa vada prejavuje, 

- počet vadných kusov. 

8. Predávajúci sa zaväzuje k reklamácii vyjadriť v lehote do 30 pracovných dní od jej 

obdržania. Nevyjadrenie sa k reklamácii v lehote do 30 pracovných dní od jej obdržania 

bude znamenať súhlas predávajúceho s opodstatnenosťou reklamácie. 

9. Predávajúci sa zaväzuje, že počas záručnej doby prípadné vady tovaru odstráni do 30 dní 

odo dňa písomného doručenia reklamácie. 

Článok VII.   

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania. 

1. Predávajúci má právo účtovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05% 

z ceny uvedenej na faktúre, za každý aj začatý deň omeškania kupujúceho s úhradou 

faktúry. 

2. V prípade nedodania predmetu zmluvy v dohodnutej dodacej lehote má kupujúci 

právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného 

tovaru, za každý aj začatý deň omeškania. 

3. V prípade omeškania predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady tovaru 

podľa čl. VI. ods. 9. tejto zmluvy, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 3,32,- € za 

každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady. 

4. Dodávateľ nebude požadovať náhradu škody spôsobenej čiastočným plnením zmluvy, ak 

odberateľ neobjedná predpokladané množstvo predmetu zmluvy. 

 

Článok VIII.  

Vlastnícke právo. 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy po riadnom uhradení kúpnej 

ceny predmetu zmluvy uvedenej v čl. III. tejto kúpnej zmluvy. 

Článok IX.   

Nebezpečenstvo škody na tovare. 

1. Pre otázky nebezpečenstva škody na tovare platia ustanovenia § 455 Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 

Článok X.  

Zánik zmluvy. 

 

1. Dohodou zmluvných strán. 
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2. Zmluvu je možné vypovedať písomnou formou, ktoroukoľvek zo zmluvných strán i bez 
udania dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy keď sa pre predávajúceho splnenie 

zmluvných povinností stalo nemožným. 

4. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená 

strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu 

škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany 

sa dohodli za podstatné porušenie zmluvných povinností považovať porušenie 

akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná 

zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných 

miest. 

 

Článok XI.  

Záverečné ustanovenia. 

1. Kupujúci poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach technických a realizácie zmluvy 

Marianu Kozárovú. 

2. Predávajúci poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach  právnych a technických 

v osobe: Ivan Rus. 

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na jeden rok od podpisu  zmluvy. Platrnosť 

nadobúda dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

4. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené,   doplňované,   resp.   rušené 

iba písomnou formou po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto  zmluvy, 

uvedené v dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

5. Ostatné právne   vzťahy,   výslovne   touto   zmluvou  neupravené,   sa  riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť 

jednaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi 

zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom. 

Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli,  budú postúpené na 

rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá 

zmluvná  strana  obdrží dva  výtlačky  tejto zmluvy.  

8. Podľa zákona 546/2010 bude táto zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.   

9. Podľa uvedeného zákona nadobúda  zmluva účinnosť deň po dni zverejnenia v CRZ. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 

 

V  Nitre  dňa..............................                                V Nitre  dňa ..................................... 

 

 

 

 

___________________________                                   ___________________________ 

                predávajúci                                                                          kupujúci 

    Miroslav Gerhát           Ing. Pavol Šrámek 

       konateľ                      riaditeľ 

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114364
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114364

