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Vybavenie na vyučovanie 

 

  
KÚPNA ZMLUVA č. RZ č. 77/2020 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len, Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 
(ďalej v texte len „Zmluva“) 

 
 

I. Zmluvné strany 

 
1. Kupujúci: Obec Chtelnica 

Sídlo : Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica 
Zastúpený : Ing. Ján Horváth, starosta 
IČO : 00312584 
DIČ: 2020530886 
IČ DPH: - - - 
(ďalej len „Kupujúci”) 

 
a 

 
2. Predávajúci:  

Názov: Regál, s.r.o 
So sídlom : Budatínska 5, 851 05  Bratislava 
Zastúpený: Ing. Branislavom Hlinkom 
IČO : 35884452 
DIČ : 2021821725 
IČ DPH : SK2021821725 
Číslo účtu IBAN :  
Tel./e-mail: regalsro@regalsro.sk 
Zapísaný v registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro., vložka č. 31584/B 

(ďalej len „Predávajúci“) 

 
spoločne označované aj „Zmluvné strany“. 

 
 

PREAMBULA 
 
1. Predávajúci berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria 

súčasť projektu s názvom: 
Zlepšenie technického vybavenia odborných učební na základnej škole v Chtelnici 
s kódom ITMS2014+: 302021I838 (ďalej len „Projekt“) 
v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „Program“). 

 
2. Predávajúci ďalej berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany Predávajúceho 

podľa tejto Zmluvy budú financované Kupujúcim v rámci Programu. Vzhľadom na 
charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú 
spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu. 

 
3. Predávajúci je úspešným  uchádzačom  v zadaní Zákazky s nízkou hodnotou v súlade s 

ust. § 117 zákona s predpokladanou hodnotou zákazky do 30.000 € bez DPH. 
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II. Predmet zmluvy 
 
2.1. Predmetom dodávky je tovar v cene a podľa špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke predloženej 

predávajúcim, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, označovaný ako 
Vybavenie na vyučovanie pre ZŠ s MŠ, nám. 1. Mája 3, Chtelnica 
2. Časť: Dielenský nábytok 

 
2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v rozsahu a množstve vymedzenom touto 

zmluvou a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť cenu 
určenú v zmluve. 

 

2.3. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu stanovenú v tejto zmluve. 

 

III. Čas a miesto plnenia 

 
3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy je do 6 mesiacov odo dňa 

doručenia objednávky vystavenej Kupujúcim. Uvedený termín je možné meniť len po 
vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán vo forme dodatku ku tejto zmluve. 

 
3.2. Miesto dodania predmetu zmluvy:  

 Základná škola s materskou školou, Nám. 1. mája 3, Chtelnica. 

 

IV. Cena 
 
4.1. Cena za dodávku predmetu zmluvy je výsledkom verejného obstarávania a cena je 

konečná: 

Cena bez DPH: 12 145,00€ 
DPH vo výške 20%:  .   2 429,00 € 

Cena s DPH: 14 574,00 € 
(slovom: štrnásťtisíc päťstosedemdesiatštyri eur, 0 eurocentov.) 

 
4.2. Kupujúci neposkytne na dodávku predmetu zmluvy zálohu, alebo preddavok. Kúpnu 

cenu uhradí kupujúci predávajúcemu na základe jednej faktúry vystavenej 
predávajúcim s lehotou splatnosti faktúry 60 dní odo dňa doručenia faktúry 
kupujúcemu, s výnimkou, kedy v uvedenej lehote kupujúce ešte nemá príslušné 
finančné prostriedky poskytnuté príslušným RO/SO pre IROP pripísané na účet 
kupujúceho. V takom prípade budú faktúry podľa tohto článku splatné do 3 
pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným 
RO/SO pre IROP na účet kupujúceho. 

 
 

V. Zmluvné pokuty 
 
5.1. V prípade nedodržania termínu dodávky má kupujúci právo na zľavu vo výške 0,01 % 

z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. 
 
5.2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry má predávajúci právo vystaviť 

penalizačnú faktúru vo výške 0,01 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. 
 
5.3. Okrem uhradenia úroku z omeškania resp. pokuty a poskytnutia zliav je predávajúci i 

kupujúci oprávnený žiadať náhradu škody, ktorá mu vznikla a bola spôsobená 
porušením, resp. zanedbaním povinností druhou stranou. 
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VI. Záručná doba 
 

6.1. Záručná doba počas ktorej predávajúci nesie zodpovednosť za kvalitu predmetu 
zmluvy je 24 mesiacov. Táto doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania 
predmetu zmluvy kupujúcemu. Počas záručnej doby je predávajúcim garantovaná 
bezplatná oprava alebo výmena vadných dielov v mieste dodania predmetu zmluvy. 
Doba poskytovania bezplatnej opravy, resp. výmeny sa predĺži o dobu, počas ktorej 
nebude v záručnej lehote zariadenie v používateľnom stave z viny predávajúceho. 

 
6.2. Predávajúci neručí za škody, ktoré vznikli neodborným používaním, zásahom alebo 

inými mimoriadnymi okolnosťami zo strany kupujúceho. V prípade poškodenia predmetu 
zmluvy zavinené kupujúcim si hradí opravy kupujúci. 

 
6.3. Reklamáciu uplatňuje kupujúci u predávajúceho v súlade s Obchodným zákonníkom. 

 
 

VII. Odstúpenie od zmluvy 
 
7. Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho 

vyplývajúcich primerane platia ustanovenia §344 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
 

VIII. Osobitné ustanovenia 
 
8.1. Kupujúci je povinný predmet zmluvy prehliadnuť a vyskúšať pri preberaní. Kupujúci je 

povinný ihneď pri preberaní dodávky oznámiť všetky ním zistené vady. 
 

8.2. Predávajúci "strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným 
obstarávateľom/ konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám poskytne všetku 
potrebnú súčinnosť". 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 
- Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, 
- Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa  finančnej kontroly,  Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby, 
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
- Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES. 

 
 

IX. Záverečné ujednania 
 
9.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do dodania predmetu zmluvy, najneskôr však 

do termínu ukončenia príslušných hlavných aktivít projektu 30.4.2021, pokiaľ nedôjde 
k zmene Zmluvy o poskytovaní NFP č. IROP-Z-302021I838-222-13 medzi 
objednávateľom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a k zmene 
termínu ukončenia príslušných hlavných aktivít projektu. 

 

9.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Kúpna zmluva 
nadobúda účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle obce s odkladacou 
podmienkou schválenia zákazky týkajúcej sa predmetu Zmluvy zo strany poskytovateľa 
nenávratného finančného príspevku v rámci Projektu uvedeného v bode 1 Preambuly tejto 
zmluvy (ďalej len „poskytovateľ NFP“). 
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9.3. Zmluvné strany dohodli, že Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy bez udania iného 
dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou 
poskytovateľ NFP neschválil predmetné verejné obstarávanie viažuce sa na predmet 
Zmluvy, alebo ho schválil s vyčíslením korekcie. 

9.4. Zmluvné strany dohodli, že na ostatné vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou platia 
ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, všeobecných obchodných 
a záručných podmienok predávajúceho ako aj ostatných slovenských predpisov. 

 
9.5. Zmluvné strany sa zaväzujú neodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akékoľvek 

zmeny adries, alebo iných identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy. 
 
9.6. Zmluva je uzavretá dohodou zmluvných strán okamžikom podpísania oprávnenými 

štatutárnymi zástupcami. Je vyhotovená v troch origináloch, z ktorých kupujúci obdrží dva 
a predávajúci jeden. 

 

9.7. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú riadne potvrdené oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

 
 

Príloha č. 1: Cenová ponuka 
Príloha č. 2: Výpis z registra partnerov verejného sektora ak je relevantné, alebo čestné 
vyhlásenie, že nemá povinnosť registrácie. Predkladá iba úspešný uchádzač. 

 
 

V Bratislave dňa: 26.8.2020 V Chtelnici,  dňa: 26.8.2020 

 
 
 
 

.............................................  ............................................. 
Predávajúci Ing. Ján Horváth 

Ing. Branislav Hlinka starosta obce 
    Konateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


