
Kúpna zmluva č. 699/SOŠP/2015 
 

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

 
 
 

Zmluvné strany 
 

Kupujúci:    Stredná odborná škola polytechnická 
Sídlo: Jelšavská 404,  026 01  Dolný Kubín-Kňažia   
IČO: 000891479 
DIČ: 2020424329 
Zastúpený: Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: SK90 8180 0000 0070 0048 3999    
Tel.:   043/5863139 
e-mail:   sekretariat@sospknazia.sk 
 
(ďalej len  „Kupujúci“ ) 

 
  

Obchodné meno:  Kalisto, s.r.o. 
Sídlo: Pucov 213, 026 01  Dolný Kubín   
IČO: 47177152 
DIČ: 2023775556 
Zastúpený: Ing. Andrea Vraniaková 
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Vraniak   
Bankové spojenie: Československá obchodná banka 
Číslo účtu:   SK5075000000004018151008 
Tel.: 0918413231  
e-mail: info@kalisto.sk  

 
 

(ďalej len „Predávajúci“) 
 

Preambula 
 

Táto kúpna zmluva sa uzatvára  na základe uskutočnenia elektronickej aukcie Kupujúcim dňa 
26.6.2015 č. 1395398895. 

 
I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom  zmluvy   je nákup  (dodanie)  8 ks  zostáv stolových  počítačov,  podrobné   
technické parametre  sú  v Prílohe č. 1 k   tejto zmluve,  ktorá  je  neoddeliteľnou   súčasťou    
Zmluvy,   jeho  dovoz,  prevod vlastníckeho  práva  zariadenia Predávajúcim na Kupujúceho. 
 

2. Predávajúci  sa  zaväzuje  odovzdať  Kupujúcemu  zariadenie  spolu  so všetkými dokladmi, 
      ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a riadne užívanie. 



  
II. 

Cena a platobné podmienky 
 

1.  Zmluvné strany sa v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov dohodli, že cena za dodanie zariadenia podľa tejto Zmluvy Predávajúcim 
Kupujúcemu v rozsahu stanovenom Prílohou č.1. k tejto Zmluve je 2 500,00 € bez DPH 
(slovom dvetisícpäťstvo euro bez DPH), čo je 3 000,00 € s DPH (slovom tritisíc euro 
s DPH).. Táto cena je konečná  a nemenná a sú v nej zahrnuté všetky poplatky (napr. clo, 
dovozná prirážka, balné, doprava). 

 
 
2.  Kúpna cena je splatná prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto 

zmluvy na základe daňového predpisu (faktúry) . 
 

3.   Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Kupujúci môže na základe 
dohody s predávajúcim poskytnúť  zálohovú platbu. Dňom úhrady faktúry sa rozumie dátum 
odpisu dohodnutej ceny  z účtu Kupujúceho v prospech účtu Predávajúceho. 

 
4.   Ak faktúra  nebude  obsahovať  touto  zmluvou  alebo  zákonom stanovené  náležitosti  alebo  
      prílohy, alebo v  nej  nebudú  uvedené  nevyhnutné  údaje, je  Kupujúci   oprávnený ju  vrátiť  
      Predávajúcemu bez zaplatenia a  Predávajúci je povinný opraviť, resp. vystaviť novú faktúru,  
      pričom jej splatnosť sa počíta odo dňa doručenej opravenej, resp. novej faktúry.  
 

 
III. 

Miesto a čas plnenia 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu  zariadenie v rozsahu stanovenom touto  zmluvou 
    a Prílohou č.1 k tejto Zmluve, odovzdať  Kupujúcemu  doklady,  ktoré  sú potrebné  na riadne  
     prevzatie a užívanie zariadenia, najneskôr do 30.06.2015. 

 
2.  Právo na užívanie predmetu Zmluvy vzniká Kupujúcemu  dňom  jeho odovzdania a prevzatia. 
 
3.  Miestom plnenia  predmetu tejto zmluvy  sú  priestory  Kupujúceho  v  jeho sídle,  uvedenom  
     v záhlaví tejto zmluvy. 
 

IV. 
Práva a povinnosti predávajúceho 

 
1.  Predávajúci je povinný dodať predmet  Zmluvy  v riadnom  a bezchybnom  stave  najvyššej  
     kvality. 
 
2.  Predávajúci vyhlasuje, že predmet zmluvy je bez akýchkoľvek právnych a iných vád. 
 

V. 
Práva a povinnosti kupujúceho 

 
1.  Kupujúci je  povinný riadne dodaný predmet zmluvy prevziať a  podpisom svojho povereného  
     zástupcu  potvrdiť  dodací  list.  Zariadenie,  ktoré   je   vizuálne  poškodené   môže  kupujúci  
     odmietnuť prevziať a za toto je predávajúci povinný dodať nové nepoškodené zariadenie. 
2.   Kupujúci nadobúda užívacie  právo  dňom riadneho  prevzatia dodaného predmetu   zmluvy   



     a podpisom dodacieho listu povereným zástupcom kupujúceho. 
 
3.  Vlastnícke  právo  k  dodanému  predmetu  zmluvy  kupujúci   nadobúda  po  zaplatení ceny  

predmetu zmluvy podľa Článku I. tejto Zmluvy Predávajúcemu 
 

 
. 

VI. 
Reklamácia a záručná doba 

 
1.  Predávajúci poskytne  záruku na akosť  zariadenia a jeho  príslušenstvo dodávané  podľa  tejto  
     zmluvy  počas záručnej  doby 24 mesiacov. Záručná doba na  predmet  zmluvy  začína  plynúť   
     dňom podpísania Dodacieho listu. V prípade , že výrobca zariadenia poskytuje  dlhšie  záručné  
     podmienky na zariadenie podľa tejto Zmluvy, platia záručné podmienky výrobcu. Zjavné vady  
     zistené po fyzickej prebierke musia byť reklamované do 60 dní od prevzatia zariadenia. 
 
 

VII. 
Záručný servis 

 
1.  V prípade, že Kupujúci uplatní právo z vád dodaného zariadenia: 
      a)   predávajúci  sa  zaväzuje  odstrániť  vadu  predmetu  Zmluvy  najneskôr  do  24  hodín od  
            oznámenia vady, a to v mieste používania zariadenia 

b) predávajúci sa zaväzuje, že v prípade výskytu väčšieho počtu ako troch vád zariadenia, na  
      výzvu kupujúceho predávané zariadenie vymení za nové 
c)   oprava  v  rámci  záručnej  doby  je  bezplatná  a  zahŕňa  všetky  s  tým súvisiace náklady  
      Predávajúceho.  Pri  výmene  vadného  plnenia  za  náhradný  sa  Predávajúci   zaväzuje  
      poskytnúť  plnenie  minimálne  tých  istých  technických  parametrov a kvality, bezplatnú  
      dopravu, montáž a opravu 
d) v prípade  ak  nie  je možné  vadu  odstrániť  v dobe a mieste podľa písm. a) tohto odseku,  

            Predávajúci bezplatne zapožičia počas doby opravy náhradné zariadenie   porovnateľných  
            technických parametrov. V tomto prípade sa doba záruky predlžuje o dobu, po  ktorú bolo 
            zariadenie v oprave. 
 
 
 

VIII. 
Zmluvné pokuty 

 
1.  Za neskorú úhradu si môže Predávajúci  uplatniť  zmluvnú  pokutu  vo  výške 0,05% za každý      
     deň omeškania úhrady faktúry. 
2.  Za  nesplnenie  dohodnutých  dodacích lehôt vinou  Predávajúceho si môže  Kupujúci uplatniť  
     voči Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania. 
 

IX. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
     - Príloha č.1 – „ Požadované technické parametre“ 
 
 
2.   Vzťahy zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne  



       upravené sa riadia príslušnými ustanoveniami  Obchodného zákonníka  v  platnom  znení,  
       zákona  č. 523/2004   Z.z.  o   rozpočtových   pravidlách   verejnej   správy   a   ostatnými    
       všeobecne  záväznými právnymi predpismi platnými  v SR. 
 
3.    Akékoľvek   zmeny   alebo  doplnenia  tejto  zmluvy  sa  môžu  vykonať na základe dohody  
      obidvoch  zmluvných  strán, a  to  vo  forme  písomných  a očíslovaných dodatkov k zmluve   
      podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 
4.   Ak sa niektoré z  ustanovení tejto  zmluvy  stane  neplatným  alebo nevykonateľným,  zostáva  
      platnosť   ostatných ustanovení   zmluvy  nedotknutá. V prípade   že  nastane   situácia  podľa 
      predchádzajúcej vety,  zmluvné  strany  sa  bez  zbytočného  odkladu  dohodnú   na nahradení  
      takéhoto    ustanovenia   takým   ustanovením,  ktoré    zachová  kontext   a  celkový  právny  
      a ekonomický účel daného ustanovenia ako aj samotnej zmluvy. 
 
5.   Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke  
      Kupujúceho.  
 
6.  Táto zmluva  sa vystavuje  v dvoch  vyhotoveniach,  každá  zo  zmluvných strán obdrží jedno  
      vyhotovenie,  bola podpísaná slobodne a bez nátlaku. 
 
 
Dolný Kubín, dňa   26.06.2015                                               Dolný Kubín, dňa 26.06.2015 
 
 
Kupujúci:                Predávajúci:   
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1:  Požadované technické parametre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín – Kňažia 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Príloha č. 1 k zmluve č.699/SOŠP/2015 
 

 
Požadované technické parametre: 
 
Počítač: 
Procesor - min. 4 jadra 
Pamat RAM min. 4GB 
Pevný disk - 1TB , 7200 otáčok 
Graficka karta - min. 1024 MB, dedikovaná 
 Operacny system - Windows 7 
DVD - napaľovačka 
minimálne 2 porty USB 3 
21,5 - 22 palcový monitor FULL HD, 1920x1080 
klávesnica + myš 
 
Predajná cena 2 500,00 € bez DPH 
 
 
 
V Dolnom Kubíne   dňa 26.6.2015                                              
    
 
 
 
Kupujúci:                Predávajúci:   
 
 
 
 
 


