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Kúpna zmluva číslo 2/2012 

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

neskorších predpisov 

 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

Predávajúci : Ivan Mikita – M ŠPORT 

Sídlo: Potočná 40, 080 06 Prešov 

Zastúpený: Ivan Mikita - majiteľ firmy 

IČO: 44 207 590 

IČ DPH: SK1079709631 

Číslo účtu: 2629164511/1100 

Zapísaný: Živnostenský register SR – OŽP – Z/2008/05034-2 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

 

a 

 

 

Kupujúci : Hotelová akadémia  

Sídlo:  Baštová 32, 080 01 Prešov  

Zastúpený: MVDr. Jozef Šenko - riaditeľ školy  

IČO:  00 162 191 

DIČ: 2021240562  

Číslo účtu: 8826976110/5600  

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

(ďalej len „kupujúci“) 

 

 

 

 Článok II. 

Predmet a miesto plnenia predmetu zmluvy 

 

Predmetom plnenia zákazky je  dodávka tovaru - konštrukcia na basketbal, otočná, 4 – 

6 m, vrátane montáže a miestom plnenia predmetu zmluvy je Športová hala Hotelovej 

akadémie, Baštová 1, 080 01 Prešov  

 

 

 

Článok III. 

Cena za dodávku tovaru 

 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar zmluvnú cenu, ktorú predložil  

predávajúci v cenovej ponuke pri prieskume trhu t.j.2.500,00 s DPH.     
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Článok IV. 

Termín dodávky tovaru 

 

1. Dodávka tovaru a montáž konštrukcie bude zrealizovaná v termíne do 15. 12. 2012.   

 

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

podpisom a pečiatkou  potvrdí správnosť údajov uvedených v dodacom liste 

a nadobúda vlastnícke právo k tovaru.  

 

3. Predávajúci poskytuje na predmet plnenia zákonom stanovenú záruku, vrátane 

certifikátu. 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 náležitosti (číslo 

dodacieho listu, názov a počet reklamovaného tovaru, stručný a zreteľný popis vady 

alebo fotodokumentácia tovaru, miesto uloženia reklamovaného tovaru, uplatňované 

nároky kupujúceho  z vady tovaru podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

4. Predávajúci bude akceptovať aj reklamáciu takých vád tovaru, ktoré môžu byť zistené 

až dodatočne (t.j. funkčnosť pri používaní tovaru). Kupujúci umožní predávajúcemu 

na základe jeho požiadavky overiť oprávnenosť reklamácie tovaru.  

 

5. 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, že predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru za dodaný 

tovar  , ktorá musí obsahovať všetky povinné náležitosti. Kupujúci si vyhradzuje 

právo, aby zo strany predávajúceho bola faktúra za dodaný tovar doručená poštou. 

Splatnosť faktúry je minimálne 28 dní od jej doručenia.  

 

2. V prípade porušenia dohodnutých platobných podmienok tejto zmluvy dohodli 

zmluvné strany nasledovné sankcie: 

 

a) za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu plnenia podľa čl. II. tejto zmluvy je 

kupujúci oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty nedodaného 

predmetu plnenia za každý deň omeškania, 

 

b) za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený 

účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny za každý deň 

omeškania. 
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