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KÚPNA ZMLUVA  
 

uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov 

 
Zmluvné strany  

 
Kupujúci:       
 
Názov:   Slovenská agentúra životného prostredia 
Sídlo:    Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica  
IČO:   00 626 031 
DIČ:              2021125821 
IČ DPH:  SK 2021125821 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:    
Zastúpený:  Ing. Dagmar Rajčanová, generálna riaditeľka 
Kontaktná osoba:  Miloš Skladaný, milos.skladany@sazp.sk,  048/4374175  
 
(ďalej len „kupujúci“ alebo „SAŽP“) 
            
Predávajúci:     
 
Obchodné meno: A.R.S. spol. s r.o. 
Sídlo:   Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica 
IČO:   31 560 270 
Zápis:                         Obchodný register Okresného súdu BB, v odd. Sro, vložka č. 367/S 
DIČ:               2020456482 
IČ DPH:    SK 2020456482 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:    
Zastúpený:   Ivan Sucháň – vedúci prevádzky 

 
(ďalej len ako „predávajúci“) 

   
 

Táto kúpna zmluva je uzavretá na základe výsledkov verejného obstarávania, na základe 
ktorých predávajúci ako uchádzač uspel vo verejnom obstarávaní vyhlásenom kupujúcim ako 
verejným obstarávateľom na kúpu pneumatík pre SAŽP.  
  
 

I. Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka letných a zimných pneumatík vrátane ich sezónneho prezutia 
(ďalej len ako „tovar“) pre kupujúceho, ktorú je predávajúci povinný uskutočniť spôsobom a za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Podrobný opis tovaru je uvedený v prílohe č.1 tejto 
zmluvy. 
 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k 
dodanému tovaru a kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu. 
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3. Kupujúci nie je viazaný predpokladaným množstvom ako aj uvedenými druhmi tovaru. Kupujúci si 
vyhradzuje právo zvýšiť alebo znížiť celkové predpokladané množstvá tovaru podľa vlastných 
potrieb za predpokladu, že sa neprekročí celkový finančný limit pre  zákazku s nízkou hodnotou  
počas celého zmluvného obdobia. Predmetom fakturácii bude len skutočne objednaný a dodaný 
druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby 
kupujúceho počas trvania kúpnej zmluvy. 

 
 

II. Cena tovaru a platobné podmienky 
 

1. Kúpnu cenu si zmluvné strany dohodli vo výške 1 009,2 EUR bez DPH, ku ktorej bude pripočítaná 
20 % DPH.  Cena tovaru s DPH je 1 211,04  EUR  (slovom jedentisícdvestojedenásť euro a štyri 
centy) Kúpna cena  v sebe zahŕňa sezónne prezutie a tiež náklady predávajúceho na dopravu 
tovaru do miesta dodania tovaru, ktoré bude uvedené v jednotlivých objednávkach kupujúceho 
v zmysle tejto zmluvy. 
 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že určenie kúpnej ceny vychádza z aktuálnych cien cenníka 
predávajúceho v čase verejného obstarávania. 
 

3. Kúpnu cenu nemôžu účastníci tejto zmluvy meniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej zmluvnej strany.  
 

4. Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu na základe faktúry vystavenej predávajúcim po 
dodaní tovaru. 
 

5. Doba splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.  
 

6. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: 
• označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, 
• názov a číslo tejto zmluvy, 
• číslo faktúry, 
• deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,  
• u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR, 
• fakturovanú sumu v EUR, 
• označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
• pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu predávajúceho, 
• označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný 

symbol, 
• názov tovaru, za predaj ktorého je faktúra vystavená. 

 
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je oprávnený 

vrátiť ju predávajúcemu na opravenie. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti 
a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu. 
  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že započítanie pohľadávok medzi stranami, vrátane tretích strán, je 
možné len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení jeho spôsobu obidvoma zmluvnými 
stranami.  
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III. Miesto a termín dodania tovaru 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar po častiach, 

v množstve a v lehotách tak, ako to uvedie kupujúci v jednotlivých objednávkach tovaru, ktoré 
bude kupujúci doručovať predávajúcemu na adresu predávajúceho uvedenú záhlaví tejto zmluvy 
za účelom dodania tovaru v zmysle tejto zmluvy. Predávajúci je povinný dodať tovar uvedený 
v čl. I tejto zmluvy na miesta dodania, ktoré budú konkrétne uvedené  v jednotlivých písomných 
objednávkach kupujúceho.  
 

2. Termín dodania letných pneumatík pre kupujúceho bude uvedený v jednotlivých písomných 
objednávkach kupujúceho. 
 

3. Termín dodania zimných pneumatík pre kupujúceho bude uvedený v jednotlivých písomných 
objednávkach kupujúceho, najskôr v termíne od 01.10.2013. 

 
 

IV. Spôsob plnenia 
 
1. Tovar bude odovzdaný kupujúcemu spolu s platnou faktúrou a dodacím listom.  

 
2. Kupujúci prevzatie tovaru potvrdí v dodacom liste, v ktorom uvedie všetky vady, ktoré má tovar 

v čase jeho dodania.  
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že dopravu tovaru zabezpečuje a v plnej výške hradí  predávajúci. 
Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe dopravy, dohoda však vyžaduje písomnú 
formu. V prípade, ak bude tovar prepravovaný treťou osobou, kupujúci pri preberaní tovaru 
v dodacom liste potvrdenom dopravcom uvedie všetky vady, ktoré má tovar v čase jeho dodania.     

                         
4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru. 

 
5. Pri obstaraní prepravy tovaru treťou osobou budú na túto prepravu použité ustanovenia  zmluvy 

o preprave veci v zmysle ust. § 610 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka. 
 

6. Prípadné reklamácie vád na tovare sa budú riešiť podľa reklamačného poriadku predávajúceho, 
s ktorým bol kupujúci oboznámený. 
 

7. Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov a začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho po 
dni, v ktorom došlo k  písomnému prevzatiu tovaru kupujúcim bez výhrad.  
 

8. Kupujúci má právo reklamovať vadný tovar kedykoľvek počas záručnej doby uvedenej v článku 
IV. ods. 7 tejto zmluvy. V reklamácii kupujúci uvedie a popíše reklamované vady a určí lehotu na 
odstránenie reklamovanej vady. Reklamované vady je predávajúci povinný odstrániť na vlastné 
náklady v lehote určenej kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  
 

9. Reklamáciu zjavných vád tovaru uplatní kupujúci bezprostredne po ich zistení pri preberaní 
tovaru. V prípade, ak dodaný tovar má pri dodaní zjavné vady, kupujúci je oprávnený takýto tovar 
odmietnuť prevziať. Pre tento prípad sa predávajúci zaväzuje nahradiť vadný tovar za bezvadný, 
a to najneskôr do 10 dní odo dňa odmietnutia prevzatia tovaru kupujúcim. O zistených vadách 
bude spísaný písomný protokol podpísaný kupujúcim.  
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V. Prechod vlastníckeho práva 

 
1. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho prevzatím dodaného tovaru. 

 
2. Kupujúci nesie po celú dobu trvania vlastníckeho práva zodpovednosť za vzniknuté škody, 

náklady spojené so skladovaním, údržbou, poistením, riziko vzniku škody na tovare alebo jej 
spôsobenia tretími osobami a iné súvisiace náklady. 

 
 

VI. Sankcie  
 
1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou splatnej faktúry doručenej predávajúcim v zmysle 

tejto zmluvy, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania za každý aj začatý 
deň omeškania s platbou splatnej faktúry v zmysle Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.  
 

2. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru dohodnutého v tejto zmluve alebo 
písomnej objednávke kupujúceho, je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05% denne z hodnoty faktúry za tovar, s dodaním ktorého je v omeškaní, a to za 
každý, aj začatý deň omeškania.   
 

3. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením reklamovaných vád tovaru, je predávajúci 
povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z hodnoty faktúry za tovar, 
ktorý má vady, a to  za každý, aj začatý deň omeškania predávajúceho s ich odstránením.  

 
 

VII. Trvanie zmluvy 
 
         Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2013. 
 
 

VIII. Skon čenie zmluvy  
 
1. Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná. 
 
2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať v 2-mesačnej výpovednej lehote, 

ktorá začne plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo 
k doručeniu výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
3. Túto zmluvu je možné skončiť písomnou dohodou zmluvných strán. Zmluva končí dňom 

uvedeným v písomnej dohode. 
 
 

IX. Doru čovanie 
 
1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa 

doručujú: 
a) poštou, 
b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky, 
c) osobne. 
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2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú 
doporučene na adresu účastníka uvedenú v tejto zmluve. Každý účastník je povinný oznámiť 
druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených v tomto článku do troch 
dní odo dňa zmeny sídla. 
 

3. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje sa písomnosť po 
troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 
Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa 
písomnosť považuje za doručenú. 
 

4. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, je odosielateľ povinný 
opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom 
registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3. tohto článku. 

 
 

X. Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve 

vyhotovenia. Každý rovnopis má platnosť originálu. 
 

2. Kupujúci sa zaväzuje počas doby trvania záväzkového vzťahu vzniknutého z tejto zmluvy 
oznamovať predávajúcemu všetky nové skutočnosti a zmeny dôležité pre zmluvný vzťah bez 
zbytočného odkladu.  
 

3. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné robiť len formou písomných 
očíslovaných dodatkov k tejto zmluve. 
 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že jej 
obsah zodpovedá ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 
 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto dohodou, ako aj záväzkové 
vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky, bez použitia kolíznych noriem. 
 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR. 

 
 
 

V Banskej Bystrici dňa ________ 
 

Za kupujúceho: 
 
 
 

     
Ing. Dagmar Rajčanová 

generálna riaditeľka 

V ______________ dňa _________ 
 

Za predávajúceho: 
 
 
 

     
 

Ivan Sucháň –vedúci prevádzky
 
  

 

Prílohy:  
Príloha č. 1 – Popis tovaru predávajúceho dodávaný kupujúcemu v zmysle tejto zmluvy
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KÚPNA ZMLUVA  
 

uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov 

 
Zmluvné strany  

 
Kupujúci:       
 
Názov:   Slovenská agentúra životného prostredia 
Sídlo:    Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica  
IČO:   00 626 031 
DIČ:              2021125821 
IČ DPH:  SK 2021125821 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:    
Zastúpený:  Ing. Dagmar Rajčanová, generálna riaditeľka 
Kontaktná osoba:  Miloš Skladaný, milos.skladany@sazp.sk,  048/4374175  
 
(ďalej len „kupujúci“ alebo „SAŽP“) 
            
Predávajúci:     
 
Obchodné meno: A.R.S. spol. s r.o. 
Sídlo:   Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica 
IČO:   31 560 270 
Zápis:                         Obchodný register Okresného súdu BB, v odd. Sro, vložka č. 367/S 
DIČ:               2020456482 
IČ DPH:    SK 2020456482 
Bankové spojenie: VÚB 
Číslo účtu:   0386248382/0200 
Zastúpený:   Ivan Sucháň – vedúci prevádzky 

 
(ďalej len ako „predávajúci“) 

   
 

Táto kúpna zmluva je uzavretá na základe výsledkov verejného obstarávania, na základe 
ktorých predávajúci ako uchádzač uspel vo verejnom obstarávaní vyhlásenom kupujúcim ako 
verejným obstarávateľom na kúpu pneumatík pre SAŽP.  
  
 

I. Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka letných a zimných pneumatík vrátane ich sezónneho prezutia 
(ďalej len ako „tovar“) pre kupujúceho, ktorú je predávajúci povinný uskutočniť spôsobom a za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Podrobný opis tovaru je uvedený v prílohe č.1 tejto 
zmluvy. 
 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k 
dodanému tovaru a kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu. 
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3. Kupujúci nie je viazaný predpokladaným množstvom ako aj uvedenými druhmi tovaru. Kupujúci si 
vyhradzuje právo zvýšiť alebo znížiť celkové predpokladané množstvá tovaru podľa vlastných 
potrieb za predpokladu, že sa neprekročí celkový finančný limit pre  zákazku s nízkou hodnotou  
počas celého zmluvného obdobia. Predmetom fakturácii bude len skutočne objednaný a dodaný 
druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo tovaru podľa nevyhnutnej potreby 
kupujúceho počas trvania kúpnej zmluvy. 

 
 

II. Cena tovaru a platobné podmienky 
 

1. Kúpnu cenu si zmluvné strany dohodli vo výške 1 009,2 EUR bez DPH, ku ktorej bude pripočítaná 
20 % DPH.  Cena tovaru s DPH je 1 211,04  EUR  (slovom jedentisícdvestojedenásť euro a štyri 
centy) Kúpna cena  v sebe zahŕňa sezónne prezutie a tiež náklady predávajúceho na dopravu 
tovaru do miesta dodania tovaru, ktoré bude uvedené v jednotlivých objednávkach kupujúceho 
v zmysle tejto zmluvy. 
 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že určenie kúpnej ceny vychádza z aktuálnych cien cenníka 
predávajúceho v čase verejného obstarávania. 
 

3. Kúpnu cenu nemôžu účastníci tejto zmluvy meniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej zmluvnej strany.  
 

4. Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu na základe faktúry vystavenej predávajúcim po 
dodaní tovaru. 
 

5. Doba splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.  
 

6. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: 
• označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, 
• názov a číslo tejto zmluvy, 
• číslo faktúry, 
• deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,  
• u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR, 
• fakturovanú sumu v EUR, 
• označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
• pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu predávajúceho, 
• označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný 

symbol, 
• názov tovaru, za predaj ktorého je faktúra vystavená. 

 
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je oprávnený 

vrátiť ju predávajúcemu na opravenie. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti 
a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu. 
  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že započítanie pohľadávok medzi stranami, vrátane tretích strán, je 
možné len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení jeho spôsobu obidvoma zmluvnými 
stranami.  
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III. Miesto a termín dodania tovaru 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar po častiach, 

v množstve a v lehotách tak, ako to uvedie kupujúci v jednotlivých objednávkach tovaru, ktoré 
bude kupujúci doručovať predávajúcemu na adresu predávajúceho uvedenú záhlaví tejto zmluvy 
za účelom dodania tovaru v zmysle tejto zmluvy. Predávajúci je povinný dodať tovar uvedený 
v čl. I tejto zmluvy na miesta dodania, ktoré budú konkrétne uvedené  v jednotlivých písomných 
objednávkach kupujúceho.  
 

2. Termín dodania letných pneumatík pre kupujúceho bude uvedený v jednotlivých písomných 
objednávkach kupujúceho. 
 

3. Termín dodania zimných pneumatík pre kupujúceho bude uvedený v jednotlivých písomných 
objednávkach kupujúceho, najskôr v termíne od 01.10.2013. 

 
 

IV. Spôsob plnenia 
 
1. Tovar bude odovzdaný kupujúcemu spolu s platnou faktúrou a dodacím listom.  

 
2. Kupujúci prevzatie tovaru potvrdí v dodacom liste, v ktorom uvedie všetky vady, ktoré má tovar 

v čase jeho dodania.  
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že dopravu tovaru zabezpečuje a v plnej výške hradí  predávajúci. 
Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe dopravy, dohoda však vyžaduje písomnú 
formu. V prípade, ak bude tovar prepravovaný treťou osobou, kupujúci pri preberaní tovaru 
v dodacom liste potvrdenom dopravcom uvedie všetky vady, ktoré má tovar v čase jeho dodania.     

                         
4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru. 

 
5. Pri obstaraní prepravy tovaru treťou osobou budú na túto prepravu použité ustanovenia  zmluvy 

o preprave veci v zmysle ust. § 610 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka. 
 

6. Prípadné reklamácie vád na tovare sa budú riešiť podľa reklamačného poriadku predávajúceho, 
s ktorým bol kupujúci oboznámený. 
 

7. Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov a začne plynúť od prvého dňa nasledujúceho po 
dni, v ktorom došlo k  písomnému prevzatiu tovaru kupujúcim bez výhrad.  
 

8. Kupujúci má právo reklamovať vadný tovar kedykoľvek počas záručnej doby uvedenej v článku 
IV. ods. 7 tejto zmluvy. V reklamácii kupujúci uvedie a popíše reklamované vady a určí lehotu na 
odstránenie reklamovanej vady. Reklamované vady je predávajúci povinný odstrániť na vlastné 
náklady v lehote určenej kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  
 

9. Reklamáciu zjavných vád tovaru uplatní kupujúci bezprostredne po ich zistení pri preberaní 
tovaru. V prípade, ak dodaný tovar má pri dodaní zjavné vady, kupujúci je oprávnený takýto tovar 
odmietnuť prevziať. Pre tento prípad sa predávajúci zaväzuje nahradiť vadný tovar za bezvadný, 
a to najneskôr do 10 dní odo dňa odmietnutia prevzatia tovaru kupujúcim. O zistených vadách 
bude spísaný písomný protokol podpísaný kupujúcim.  
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V. Prechod vlastníckeho práva 

 
1. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho prevzatím dodaného tovaru. 

 
2. Kupujúci nesie po celú dobu trvania vlastníckeho práva zodpovednosť za vzniknuté škody, 

náklady spojené so skladovaním, údržbou, poistením, riziko vzniku škody na tovare alebo jej 
spôsobenia tretími osobami a iné súvisiace náklady. 

 
 

VI. Sankcie  
 
1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou splatnej faktúry doručenej predávajúcim v zmysle 

tejto zmluvy, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania za každý aj začatý 
deň omeškania s platbou splatnej faktúry v zmysle Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.  
 

2. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru dohodnutého v tejto zmluve alebo 
písomnej objednávke kupujúceho, je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05% denne z hodnoty faktúry za tovar, s dodaním ktorého je v omeškaní, a to za 
každý, aj začatý deň omeškania.   
 

3. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením reklamovaných vád tovaru, je predávajúci 
povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z hodnoty faktúry za tovar, 
ktorý má vady, a to  za každý, aj začatý deň omeškania predávajúceho s ich odstránením.  

 
 

VII. Trvanie zmluvy 
 
         Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2013. 
 
 

VIII. Skon čenie zmluvy  
 
1. Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná. 
 
2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať v 2-mesačnej výpovednej lehote, 

ktorá začne plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo 
k doručeniu výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
3. Túto zmluvu je možné skončiť písomnou dohodou zmluvných strán. Zmluva končí dňom 

uvedeným v písomnej dohode. 
 
 

IX. Doru čovanie 
 
1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa 

doručujú: 
a) poštou, 
b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky, 
c) osobne. 
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2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú 
doporučene na adresu účastníka uvedenú v tejto zmluve. Každý účastník je povinný oznámiť 
druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených v tomto článku do troch 
dní odo dňa zmeny sídla. 
 

3. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, považuje sa písomnosť po 
troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 
Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa 
písomnosť považuje za doručenú. 
 

4. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, je odosielateľ povinný 
opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom 
registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3. tohto článku. 

 
 

X. Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve 

vyhotovenia. Každý rovnopis má platnosť originálu. 
 

2. Kupujúci sa zaväzuje počas doby trvania záväzkového vzťahu vzniknutého z tejto zmluvy 
oznamovať predávajúcemu všetky nové skutočnosti a zmeny dôležité pre zmluvný vzťah bez 
zbytočného odkladu.  
 

3. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné robiť len formou písomných 
očíslovaných dodatkov k tejto zmluve. 
 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že jej 
obsah zodpovedá ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 
 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto dohodou, ako aj záväzkové 
vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky, bez použitia kolíznych noriem. 
 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR. 

 
 
 

V Banskej Bystrici dňa ________ 
 

Za kupujúceho: 
 
 
 

     
Ing. Dagmar Rajčanová 

generálna riaditeľka 

V ______________ dňa _________ 
 

Za predávajúceho: 
 
 
 

     
 

Ivan Sucháň –vedúci prevádzky
 
  

 

Prílohy:  
Príloha č. 1 – Popis tovaru predávajúceho dodávaný kupujúcemu v zmysle tejto zmluvy
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