
Kúpna zmluva 
 

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

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

1. Predávajúci:  

 

Obchodné meno/názov: BardComp s.r.o. 

Sídlo:  Hurbanova 22, 085 01 Bardejov 

V zastúpení:  Ing. Ján Vilček- konateľ 

IČO:   46931589 

IČ DPH: SK2023662828 

DIČ: 2023662828 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK19 0900 0000 0050 4055 9944 

Názov banky: Slovenská sporiteľňa 

 

 

 

2. Kupujúci: 

  

Obchodné meno/názov: Hotelová akadémia Jána Andraščíka 

Sídlo:  Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov  

V zastúpení:  RNDr. Eva Čajková PhD.,riaditeľka školy 

IČO: 36155993 

DIČ: 2021364598 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK62 8180 0000 0070 0051 7968 

Názov banky: Štátna pokladnica 

 

 

Čl. I.  

Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu IT vybavenie , PC, laserovú tlačiareň, 

MFP zariadenie (ďalej len „tovar“) pre zákazku verejného obstarania „Nákup 

výpočtovej techniky“ a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať.  

2. Predmetom dodávky je tovar v cene a podľa špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke 

(Príloha 1) predloženej predávajúcim, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

 

Čl. II.  

Predmet plnenia 

 

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



3. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar 

vzťahujú a ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a poskytnúť zákonnú 

záručnú lehotu. 

 

 

Čl. III.  

Čas plnenia a miesto plnenia 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu tovar v rozsahu a kvalite vymedzenej v 

čl. I a II tejto zmluvy na základe dodacieho listu, resp. preberacieho protokolu. Lehota 

dodania do 10 pracovných dní po podpise kúpnej zmluvy. 

 

2. Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí za jeho dodanie dohodnutú cenu. 

 

3. Miestom dodania je Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 

 

Čl. IV.  

Cena 

 

1. Zmluvné strany dohodou určili kúpnu cenu predmetu zmluvy podľa bodu I tejto 

kúpnej zmluvy vo výške 15.384,00 EUR vrátane DPH, 

(slovom:petnásťtisíctristoštyridsaťosem/00) vrátane DPH), z toho DPH vo výške 

2.564,00  EUR  a suma bez DPH vo výške 12.820,00 EUR. 

 

 

Čl. V.  

Platobné podmienky 

 

1. Cena za tovar bude uhradená zo strany kupujúceho na základe faktúry vystavenej 

predávajúcim. Faktúra musí obsahovať všetky potrebné náležitosti daňového dokladu 

podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. Lehota splatnosti faktúry bude 15 dní od jej doručenia kupujúcemu. Pokiaľ 

faktúra nebude spĺňať tieto náležitosti, bude predávajúcemu vrátená na dopracovanie. 

O lehotu počas ktorej mal predávajúci faktúru na prepracovanie, bude predĺžená 

splatnosť tejto faktúry.  

2. Predávajúci predloží faktúru pre kupujúceho v dvoch origináloch. 

 

 

Čl. VI.  

Zodpovednosť za vady 

 

1. Nároky kupujúceho z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 

Obchodného zákonníka. 

 

 

 

 

 



Čl. VII.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán ako aj otázky neupravené touto zmluvou 

sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov. 

  

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.  

 

 

3. Táto zmluva bola vyhotovená v 4 originál rovnopisoch. Kupujúci obdrží 3 rovnopisy 

a predávajúci 1 rovnopis.  

 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasným, 

slobodným a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani 

za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu 

porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.  

 

 

 

Príloha 1: Cenová ponuka  

 

 

 

 

 

 

  

V Bardejove   dňa  19. 9. 2018                                          V Bardejove  dňa 19. 9. 2018 

 

 

 

 

  ........................................      ........................................  

       predávajúci        kupujúci 

 

 


