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Kúpna zmluva číslo 3/2015 

uzatvorená podľa § 409 zákona č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

Predávajúci : Miloslav Huk 

Sídlo: Vihorlatská 19, 080 01 Prešov 

Zastúpený: Miloslav Huk -  majiteľ firmy 

IČO: 37 712 080 

IČ DPH: SK1020007956 

Číslo účtu: 1497789856/0200 VÚB, a.s. 

Zapísaný: Ţivnostenský register Obvodného úradu Prešov, číslo. 707 - 19563 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

a 

 

Kupujúci : Hotelová akadémia Prešov 

Sídlo:  Baštová 32, 080 01 Prešov  

Zastúpený: MVDr. Jozef Šenko- riaditeľ školy  

IČO:  00 162 191 

DIČ: 2021240562  

Číslo účtu: 8826976110/5600 Prima Banka, a.s. 

Zapísaný: Zriaďovacia listina PSK OŠaTK-2002/3-36 z 1. júla 2002 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

 

 

 

 Článok II. 

Predmet a miesto plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Predmetom plnenia zákazky je  dodávka tovarov- čistiace, hygienické a pracie 

prostriedky podľa poţiadaviek kupujúceho. 

 

2. Miestom plnenia zákazky je Hotelová akadémia Prešov, Baštová 32, 080 01 Prešov.  

 

 

 

Článok III. 

Cena za dodávku tovaru 

 

Predávajúci bude za dodaný tovar fakturovať ceny uvedené v cenovej ponuke a za 

ďalšie komodity, ktoré si objedná kupujúci bude fakturovať ceny podľa  cenníka, ktorý  za 

kupujúceho  prerokuje a odsúhlasí hospodárka školy pri objednávaní tovaru.    
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Článok IV. 

Prevzatie a reklamácia dodávky tovaru 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar v mieste plnenia predmetu zmluvy. 

Prevzatie tovaru sa uskutoční fyzickým prepočítaním dodaných druhov a mnoţstva pri 

ktorých zodpovedná osoba zo strany kupujúceho zároveň skontroluje kvalitu tovaru. 

Následne kupujúci vlastnoručným podpisom a pečiatkou  potvrdí správnosť údajov 

uvedených v dodacom liste a nadobúda vlastnícke právo k tovaru.  

 

2. Predávajúci poskytuje na predmet plnenia zákonom stanovenú záruku. V prípade 

pochybností o kvalite dodaného tovaru má kupujúci právo uplatniť reklamáciu voči 

predávajúcemu. Oznámenie o reklamácii  zo strany kupujúceho musí byť písomné 

a musí obsahovať nasledujúce náleţitosti (číslo dodacieho listu, názov a počet 

reklamovaného tovaru, stručný a zreteľný popis vady alebo fotodokumentácia tovaru, 

miesto uloţenia reklamovaného tovaru, uplatňované nároky kupujúceho  z vady tovaru 

podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

3. Predávajúci sa zaväzuje riešiť opodstatnenú reklamáciu kupujúceho bez zbytočného 

odkladu, na vlastné náklady.  

 

 

 

Článok V. 

Platobné podmienky a sankcie za ich porušenie 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, ţe predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru za dodaný 

tovar  , ktorá musí obsahovať všetky povinné náleţitosti. Splatnosť faktúry je 

minimálne 14 dní od jej doručenia kupujúcemu.  

 

2. V prípade porušenia dohodnutých platobných podmienok tejto zmluvy dohodli 

zmluvné strany nasledovné sankcie: 

 

a) za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu plnenia je kupujúci oprávnený 

účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z hodnoty nedodaného predmetu plnenia za 

kaţdý deň omeškania, 

 

b) za omeškanie kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený účtovať úrok z 

omeškania vo výške 0,02 % za kaţdý deň omeškania. 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom NR SR 

č.546/2010 Z.z. 

 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú t.j. do 31.12.2015. 
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