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KÚPNA  ZMLUVA  
 

Na dodanie prvkov sústavy vodovodu – I. 
          

 uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
 

I. Zmluvné strany  
 
Dodávateľ:  PLASTIK spol. s r.o. 
Sídlo:                Ťapešovo 167, 029 51 
IČO:                31560202 
DIČ:             2020426375 
IČ DPH:           SK2020426375 
V zastúpení: Jozef Jendrol  
Zapísaný:  Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.63539/L 
 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
Objednávateľ:  Polhorské služby s.r.o. 
Sídlo:                Oravská Polhora 173, 029 47 
IČO:                48 091 341 
DIČ:             2120044773 
IČ DPH:           SK2120044773 
V zastúpení: Ján Brnčík 
Zapísaný:  Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.63539/L 

 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
Podkladom pre uzavretie tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluvy“) na dodanie prvkov sústavy 
vodovodu – I. sú súťažné podklady zákazky s nízkou hodnotou a ponuka predávajúceho ako 
úspešného uchádzača predložená v lehote na predkladanie ponúk.  

 
 
 

II. Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu prvky sústavy 
vodovodu – I. podľa podrobnej špecifikácie – Príloha č.1. k tejto zmluve 

2. Predávajúci zabezpečí dodávku na miesto plnenia určeného v článku III. zmluvy 
3. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas dodaný predmet zmluvy zaplatiť dohodnutú kúpnu 

cenu, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve. 
4. Predmetom zmluvy sú aj súvisiace služby a to doprava na miesto plnenia. 
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III. Miesto plnenia 
 

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je výrobný areál kupujúceho: Oravská Polhora č. 
950, 029 47 Oravská Polhora. 

2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy, ktorý bol dodaný riadne a včas. 
 

IV. Kúpna cena 
 

1. Celková kúpna cena: 
 

Celková cena predmetu zmluvy 40 750,00 EUR bez DPH 

 
2. Cena predmetu zákazky zahŕňa všetky náklady predávajúceho potrebné k dodaniu 

predmetu zmluvy t.j. dodávku prvkov sústavy vodovodu – I.  
 

V. Platobné podmienky 
 

1. Úhrada kúpnej ceny bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez 
zálohovej platby na základe faktúry vystavenej predávajúcim.  

2. Predávajúcemu vznikne právo na vystavenie faktúry dňom riadneho a včasného 
dodania predmetu zmluvy. 

3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Faktúra sa považuje za 
zaplatenú dňom, kedy bude úhrada pripísaná na účet predávajúceho. 

4. V prípade, že faktúra vystavená predávajúcim nebude obsahovať všetky zákonom 
stanovené náležitosti, alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci 
má právo vrátiť faktúru predávajúcemu na doplnenie resp. opravu.  

 
VI. Podmienky dodania 

 
1. Predávajúci dodá tovar. ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj 

v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným 
medzinárodným normám STN a všeobecne záväzným predpisom. 

2. Pri dodaní predmetu zmluvy predávajúci odovzdá kupujúcemu doklady potrebné na 
prevzatie a užívanie predmetu zmluvy, najmä certifikáty a potvrdenia o zhode na 
príslušné druhy tovarov.  

 
VII. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy v množstve, kvalite a v prevedení 

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
2. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy má v čase odovzdania kupujúcemu a počas 

stanovenej doby bude mať vlastnosti stanovené technickými parametrami.  
3. Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov, a začína plynúť odo dňa prevzatia 

predmetu zmluvy. 

mailto:polhorskesluzby@gmail.com


  Polhorské služby, s.r.o. 
Oravská Polhora 173, Oravská Polhora 029 47 

IČO: 48 091 341 | IČ DPH SK2120044773 
polhorskesluzby@gmail.com  

 
 

4. Predávajúci sa zaväzuje, že počas záručnej doby bezplatne (vrátane dopravy 
a potrebných náhradných dielov) odstráni vady predmetu zmluvy.  

5. Odstránením vady sa rozumie oprava vadného tovaru, prípadne výmena celého tovaru 
tak, aby prevádzky schopnosť predmetu zmluvy bola zabezpečená minimálne v takom 
rozsahu a kvalite ako pred vznikom vady (poruchy). 

 
VIII. Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
2. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
3. Táto zmluva je povinné zverejňovaná zmluva a predávajúci súhlasí so zverejnením tejto 

zmluvy a faktúry doručenej kupujúcemu.  
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zmluvná strana. 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, určite a vážne, obsahu zmluvy 

porozumeli, súhlasia s ňou, zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. 

6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov 
k tejto zmluve, podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.  

 
 
 
 
V Oravskej Polhore, dňa 12.3.2018 
 
 
 
 
 
 
..............................................                                                            ................................................ 
             Dodávateľ                                                                                              Objednávateľ 
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