
TÚ/48/15 

KÚPNA ZMLUVA 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka   
medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 

 Kupujúci Názov Hotelová akadémia 

Sídlo Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO 00 893 528 

Štatutárny zástupca Ing. Katarína Uličná, riaditeľka školy 

DIČ: 2020581750 

IČ DPH: - 

Bankové spojenie Štátna pokladnica 

Číslo účtu SK03 8180 0000 0070 0047 9551 

Osoba oprávnená jednať 
v zmluvných veciach 

 
Ing. Katarína Uličná 

Osoba oprávnená jednať 
v realizačných veciach  

 
Ing. Bibiana Kováčová 

 
a 

 Predávajúci Obchodné meno/názov Ing. Vladimír Hurtoš – HS INTERIÉR 

Sídlo/miesto podnikania Ochodnica č. 390, 023 35 Ochodnica 

Právna forma Fyzická osoba - podnikateľ 

Súd registrácie/reg.orgán ŽRSR, Okresný súd Žilina, č. 504-11253 

Štatutárny zástupca Ing. Vladimír Hurtoš 

IČO: 34768459 

IČ DPH: SK 1020085693 

Bankové spojenie  

Číslo účtu  

Osoba oprávnená jednať 
v realizačných veciach 

Vladimír Hurtoš 

 

 
Článok II. 

Definície pojmov pre účely tejto zmluvy 
 

Predmet kúpy Názov predmetu zákazky 

 

Nákup interiérového zariadenia 
Tovar - predmet kúpy  

Bližšia špecifikácia tovaru V prílohe č.2 tejto kúpnej zmluvy 
CPV kód tovaru: 39100000-3 

CPV názov tovaru: nábytok 
      

CPV spoločný slovník obstarávania 
VO verejné obstarávanie 
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Článok III. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy bližšie špecifikovanému 

v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
 
2. Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho, že dodá kupujúcemu tovar uvedení v bode 4. 

tohto článku, do miesta plnenia a vykoná jeho inštaláciu a záväzok kupujúceho, že za tento tovar 
zaplatí cenu dohodnutú v tejto zmluve. 

 
3. Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy je dodanie tovaru za podmienok stanovených v tejto 

zmluve, minimálne v kvalite primeranej účelu, na ktorý sa má tovar používať a v súlade so 
súťažnými podkladmi k zákazke VO, ktorou bol obstarávaný tovar, ktorého kúpa a predaj je 
predmetom tejto zmluvy. 

 
4. Na základe tejto zmluvy predávajúci predáva tovar, ktorým sú: podľa Prílohy č. 2 
 

 
 

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje, že súčasne s dodávkou predmetu kúpy kupujúcemu odovzdá 

nasledujúce doklady: 
 

a) dodací list k celému rozsahu dodaného tovaru 
b) záručné listy na celý predmet kúpy  

 
2. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť riadnu montáž predmetu kúpy u kupujúceho a to osobou 

odborne spôsobilou na vykonávanie predmetnej činnosti. 
 
3. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu tejto 

zmluvy,  a v stave spôsobilom na riadne užívanie, v čo najlepšej kvalite v zmysle a v súlade so 
súťažnými podkladmi k zákazke VO na predmet zákazky uvedený v tejto zmluve. 

 
4. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladnú kontrolu tovaru pri jeho prevzatí. 

 
5. Kupujúci je povinný písomne potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste predloženom 

predávajúcim, ak rozsah a kvalita tovaru uvedenom na dodacom liste zodpovedá skutočne 
dodanému tovaru. 

 
6. Kupujúci má právo neprevziať predmet kúpy a nepotvrdiť jeho prevzatie, pokiaľ predávajúci 

poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo predmet kúpy nebol dodaný v požadovanom 
množstve, kvalite alebo má zjavné vady. 

 
 

Článok V. 
Miesto a termín dodania predmetu kúpy 

 
 
1. Predávajúci je povinný predmet kúpy uvedený v tejto zmluve dodať kupujúcemu na adresu jeho 

sídla: Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš. 
 
2. Predávajúci je povinný predmet kúpy uvedený v tejto zmluve dodať a nainštalovať v mieste 

dodania najneskôr do 20.8.2015. 
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Článok VI. 
Kúpna cena - možnosť a spôsob úpravy ceny 

 
 

1. Kúpna cena tovaru  je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších 
predpisov dohodou zmluvných strán a podľa prílohy ako výsledok VO. 

 
2. Kúpna cena za tovar podľa tejto zmluvy je stanovená vo výške uvedenej v prílohe č.1 tejto 

zmluvy. Kúpna cena podľa prvej vety tohto ods. je stanovená vrátane colných a daňových 
poplatkov, a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane dopravy do miesta plnenia. 

   
 

Článok VII. 
Platobné podmienky a fakturácia 

 
 

1. Predávajúci vystaví faktúru s pripojenými dodacími listami na kupujúceho do 5 pracovných dní od 
dodania tovaru kupujúcemu. 

 
2. Kupujúci je povinný  zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predloženej predávajúcim. 

 
3. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Deň zaplatenia kúpnej ceny je 

deň pripísania fakturovanej kúpnej ceny na účet predávajúceho. 
 
4. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou legislatívou. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú 
v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje alebo v prípade, ak nebude obsahovať povinnú 
prílohu -  dodací list, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej 
alebo novej faktúre spolu s prílohami plynie nová v ods. 3 tohto čl. uvedená  lehota splatnosti od 
jej doručenia kupujúcemu. 

 
5. Predávajúci sa zaväzuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích listoch a faktúrach uvádzať číslo 

tejto zmluvy, na základe ktorej bude realizované plnenie.  
 
 

Článok VIII. 
Záručné podmienky 

 
1. Predávajúci poskytuje na tovar a jeho inštaláciu dvojročnú záruku. Záručná doba tovaru začína 

plynúť od dátumu potvrdenia prevzatia tovaru  na dodacom liste.  
 

2. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví vada, je predávajúci povinný tovar  opraviť alebo vymeniť, 
čo bude vykonané bezodplatne najneskôr do 30 dní od reklamovania vady kupujúcim. 

 
3. Predávajúci zodpovedá nielen za faktické, ale aj za právne vady tovaru. 

 
4. K reklamácii je kupujúci povinný pripraviť predmet kúpy, popis závady a záručný list. 

 
5. Ak po odovzdaní tovaru dôjde zo strany kupujúceho k poškodeniu tovaru preukázateľne vplyvom 

neodborného zásahu, nejedná sa o záručnú udalosť. Záruka sa nevzťahuje ani na poškodenie 
tovaru spôsobené nevhodnou manipuláciou kupujúceho alebo jeho použitím v rozpore s pokynmi 
uvedenými v návode na použitie, ktorý predávajúci priloží k tovaru. 
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6. Predávajúci je povinný dodať tovar v sortimente a množstve v súlade s touto zmluvou. Za tým 
účelom je kupujúci povinný pri prevzatí každej dodávky zistiť jej kompletnosť, kvalitu a skladbu. 
Za chyby zrejmé už pri odbere sa považujú aj tie chyby, ktoré od  začiatku robia tovar  
neupotrebiteľným. Pri zrejmých chybách, ktoré robia  tovar neupotrebiteľným  je kupujúci 
oprávnený dodávku odmietnuť  a reklamovať a predávajúci je povinný na vlastné náklady 
v najkratšom  možnom termíne vybaviť túto reklamáciu. 
 

 
Článok IX. 

Vlastnícke právo k predmetu kúpy 
 
 
Vlastnícke právo k tovaru  prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny podľa tejto zmluvy. 
 
 

Článok X. 
Sankcie 

 
1. Ak sa kupujúci omešká s riadnym zaplatením kúpnej ceny podľa tejto zmluvy v termíne určenom 

podľa čl. VII tejto zmluvy,  má predávajúci právo na úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania. 

 
2. V prípade, ak predávajúci sa omešká s dodávkou predmetu kúpy v lehote stanovenej v tejto 

zmluve, má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z kúpnej ceny stanovenej pre 
konkrétny tovar podľa prílohy k tejto zmluve za každý deň omeškania. 

 
3. Predávajúci i kupujúci je oprávnený žiadať  okrem zmluvnej pokuty náhradu škody, ktorá mu bola 

spôsobená porušením resp. zanedbaním povinností druhou zmluvnou stranou. 
  
 

Článok XI. 
Zánik a vypovedanie zmluvy 

 
1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana 

okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej 
vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné 
porušenie zmluvných povinností budú považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej 
z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch 
zásahu vyššej moci a úradných miest. Pri odstúpení od zmluvy si zmluvné strany vrátia do toho 
času poskytnuté plnenia 

 
2. Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu a platnosť nadobudne 

dňom doručenia výpovede. Ak porušením zmluvných povinností spôsobí jedna zmluvná strana 
škodu druhej zmluvnej strane, bude povinná nahradiť túto škodu v plnej preukázanej výške. Pri 
vypovedaní zmluvy si zmluvné strany nevracajú plnenia poskytnuté do času doručenia výpovede. 

 
3. V prípade odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, zostávajú 

však zachované nároky na náhradu škody, ktoré vznikli v priamej súvislosti s porušením 
zmluvných povinností. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

 
 

Článok XIV. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 
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1. Kupujúci a predávajúci touto zmluvou poverujú na rokovanie v osobitných oblastiach svojich 
zástupcov označených na úvodnej strane tejto zmluvy.  

 
2. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba písomnou 

formou po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, 
budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.   

 
3. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú , že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť osobným 

rokovaním o možnej dohode. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú 
postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu. 

 
5. Táto  zmluva je vyhotovená v troch  vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. 

Kupujúci obdrží 2 vyhotovenia a predávajúci 1 vyhotovenie zmluvy. 
 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha obsahujúca špecifikáciu tovaru, ktorý je 
predmetom tejto zmluvy a cenovú ponuku tohto tovaru.  

 
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva 

nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho. 
 

8. Zmluvné strany prehlasujú , že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 
 
 

Za predávajúceho: Za kupujúceho: 

V Ochodnici, dňa: 27.5.2015 
V Liptovskom Mikuláši,                                  
dňa: 22.5.2015 

 
 
 
 

pečiatka a podpis pečiatka a podpis 
Ing. Vladimír Hurtoš Ing. Katarína Uličná 

Riaditeľka školy 

 

 
Zmluva zverejnená dňa : 29.5.2015 
Zmluva účinná odo dňa: 30.5.2015 
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Prvá časť časť - kancelársky nábytok Kusy Poznámka 
Ilustračný 
obrázok v 

Prílohe č. 2 
Cena s DPH / ks Cena s DPH spolu 

1 kancelársky stôl s kontajnerom 7 
drevená podnož v prevedení, aby bolo možné zasunúť 

kontajner  
č.1 stôl: 44,80-€ 313,60 € 

kontajner: 48,10-€ 336,70 € 

2a 

kancelársky stôl s dvomi radmi 
zásuviek 

3 rozmery: 760 x 1250 x 650 mm (výška x šírka x hĺbka)  č.2 
106,20 € 318,60 € 

2b 3 rozmery: 760 x 1400 x 700 mm, (výška x šírka x hĺbka)  č.2 
113,80 € 341,40 € 

2c 4 rozmery: 760 x 1500 x 650 mm (výška x šírka x hĺbka)  č. 2 
122,90 € 491,60 € 

3 počítačový stôl 1   č. 3 
22,29 € 22,29 € 

4 počítačový stôl 1   č. 4 
83,30 € 83,30 € 

5a 

kancelárska skriňa presklenná 

4 rozmery 1950 x   900 x 450 mm (výška x šírka x hĺbka) č. 5 
73,30 € 293,20 € 

5b 2 rozmery 1950 x 1100 x 450 mm (výška x šírka x hĺbka) č. 5 
90,00 € 180,00 € 

5c 2 
rozmery 1950 x   800 x 450 mm , v spodnej časti 
s dvierkami hĺbka 600 mm (výška x šírka x hĺbka) 

č. 5 
83,30 € 166,60 € 

5d 2 rozmery 1950 x  400 x 450 mm (výška x šírka x hĺbka) č. 5 
67,60 € 135,20 € 

6a kancelárska skriňa vešiaková 1 rozmery 1950 x   800 x 600 mm (výška x šírka x hĺbka) č. 6 
71,40 € 71,40 € 

6b 
šatňová skriňa 2-dielna 

4 s nožičkami   
112,00 € 448,00 € 

7 kontajner 1   č. 7 69,50 € 69,50 € 

8a 

police hrebeňové 

4 1501 x 250 x 250 mm (dĺžka x šírka x hĺbka)  č. 8 
20,00 € 80,00 € 

8b 3 1250 x 250 x 250 mm (dĺžka x šírka x hĺbka) č. 8 
16,20 € 48,60 € 

   

 

 
SPOLU 3 399,99 € 
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1. Kancelársky stôl so zásuvkovým kontajnerom  popis: 
- stolové dosky - drevotrieska hrúbky najmenej 25 mm s odolnou plastovou hranou ABS 

hrubou 2 mm, podnož  - drevotrieska najmenej 16 mm s odolnou plastovou 2 mm ABS 
hranou  

- rozmery: 760 x 1500 x 700 mm (výška x šírka x hĺbka) 
- farebné prevedenie:  buk   Počet: 7 ks 

Kontajner:  
- korpus vyrobený z drevotriesky hrúbky najmenej 16 mm s odolnou plastovou 2 mm ABS 

hranou, horná doska z drevotriesky hrúbky najmenej 25 mm s odolnou plastovou hranou 
ABS hrubou 2 mm, s kolieskami, 4 zásuvkami rovnakej výšky s centrálnym zamykaním  
(2 kľúče) so zarážkami proti vypadnutiu, všetky steny pohľadové 

- rozmery: 600  x 400  x 480 mm (výška x šírka x hĺbka) 
- farebné prevedenie:  buk   Počet: 7 ks 

 

 
Ilustračný obrázok  č. 1 

_____________________________________________________________________________________

________ 

2. Kancelársky stôl   popis: 
- stolové dosky - drevotrieska hrúbky najmenej 25 mm s odolnou plastovou hranou ABS 

hrubou 2 mm, podnož  - drevotrieska najmenej 16 mm s odolnou plastovou 2 mm ABS 
hranou,  

- s dvomi radmi po 4 zásuvky rovnakej výšky s centrálnym zamykaním  (2 kľúče) so 
zarážkami proti vypadnutiu 

- farebné prevedenie:  buk 
 
 

a) rozmery: 760 x 1250 x 650 mm (výška x šírka x hĺbka)  
- vzdialenosť medzi zásuvkami (miesto na sedenie) šírka 550 mm, rady zásuviek široké 

350 mm       Počet: 3 ks 

  
b) rozmery: 760 x 1400 x 700 mm (výška x šírka x hĺbka)  
- vzdialenosť medzi zásuvkami (miesto na sedenie) šírka 600 mm, rady zásuviek široké 

400 mm       Počet: 3 ks 
 

c) rozmery: 760 x 1500 x 650 mm (výška x šírka x hĺbka)  
- vzdialenosť medzi zásuvkami (miesto na sedenie) šírka 700 mm, rady zásuviek široké 

400 mm       Počet: 4 ks 
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Ilustračný obrázok č. 2 (bez police) 
____________________________________________________________________________ 
 
3. Počítačový stôl   popis: 

- stolová doska - drevotrieska hrúbky najmenej 25 mm s odolnou plastovou hranou ABS 
hrubou 2 mm, podnož  - drevotrieska najmenej 16 mm s odolnou plastovou 2 mm ABS 
hranou  

- rozmery: 760 x 700 x 550 mm (výška x šírka x hĺbka)  
- s výsuvom na klávesnicu, v zadnej časti otvor na kabeláž 
- farebné prevedenie:  buk   Počet: 1 ks 

 

Ilustračný obrázok č. 3 
 

 
4. Počítačový stôl   popis: 

- stolová doska - drevotrieska hrúbky najmenej 25 mm s odolnou plastovou hranou ABS 
hrubou 2 mm, podnož  - drevotrieska najmenej 16 mm s odolnou plastovou 2 mm ABS 
hranou  

- rozmery: 760 mm x 1100 mm x 550 mm (výška x šírka x hĺbka)  
- s jedným radom zásuviek (ľavá strana) rovnakej výšky so šírkou 400 mm so zarážkami 

proti vypadnutiu, vo vrchnej časti otvorený úložný priestor s výškou 150 mm 
- farebné prevedenie: buk   Počet: 1 ks 
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Ilustračný obrázok č. 4 

 
5. Kancelárska skriňa (vitrína)  popis: 

- korpusy vyrobené z drevotriesky s hrúbkou  25 mm s ABS hranou 1 mm, chrbty vyrobené 
z lamina s hrúbkou min. 8 mm, kovové úchyty (typu leštený hliník), spodná časť s výškou 
1100 mm, 2 výškovo nastaviteľné police, uzamykateľné dvierka (drevotrieska 18 mm), 
vrchná časť sklenené dvierka (hrúbka 6 mm), 3 výškovo nastaviteľné police, pevné 
kvalitné závesy, nastaviteľné nožičky, 

- nosnosť jednej police min. 30 kg,  
- farebné prevedenie: buk  

 
a) rozmery 1950 x   900 x 450 mm (výška x šírka x hĺbka) Počet: 4 ks 
b) rozmery 1950 x 1100 x 450 mm (výška x šírka x hĺbka) Počet: 2 ks 
c) rozmery 1950 x   800 x 450 mm, v spodnej časti s dvierkami hĺbka 600 mm (výška x šírka 

x hĺbka)         Počet: 2 ks 
d) rozmery 1950 x     40 x 450 mm (výška x šírka x hĺbka) Počet: 2 ks 

 

Ilustračný obrázok č. 5 
____________________________________________________________________________ 
 
6. Kancelárska šatníková skriňa   popis: 

e) vrch a dno vyrobené z drevotriesky s hrúbkou  25 mm s ABS hranou 1 mm, boky 
s hrúbkou min. 18 mm, chrbty vyrobené z lamina s hrúbkou min. 8 mm, kovové úchyty 
(typu leštený hliník, chróm), pevné kvalitné závesy, nastaviteľné nožičky, vo vrchnej časti 
polica (300 mm od vrchu), pod ňou pevná šatníková tyč (cca 80 mm pod policou), 
zamykanie (2 kľúče) 

f) farebné prevedenie: buk  
g) rozmery 1950 x   800 x 600 mm (výška x šírka x hĺbka) Počet: 1 ks 



Príloha č. 2 

 

 

 Ilustračný obrázok č.6 

7. Šatňová skrinka č. 3 popis: 
h) šatňová skriňa je vyrobená z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky minimálne 18 

mm, drevotrieska s hranou ABS hrubou 2 mm, laminátový povrch aj zvnútra, cylindrický 
zámok s 2 kľúčmi, počet úložných priestorov – dva, rovnakej šírky. 1.úložný priestor -
vešiaková tyč ,  2. úložný priestor policový (3 výškovo nastaviteľné police), zadná stena 
s vetracími otvormi, hrúbka dvierok min. 18 mm, nastaviteľné nožičky, 

Rozmery:  1800 mm x 70 mm x 52 cm (výška x šírka x hĺbka) 
Farebné prevedenie: buk   Počet: 4 ks 

 Ilustračný obrázok ku skrinke č. 7 

 
 

 
8. Kontajner, popis:  
i) korpus vyrobený z drevotriesky hrúbky najmenej 16 mm s odolnou plastovou 2 mm ABS 

hranou, horná doska z drevotriesky hrúbky najmenej 25 mm s odolnou plastovou hranou 
ABS hrubou 2 mm, všetky steny pohľadové, s kolieskami, 4 zásuvkami výšky spodná – 
350 mm, vrchné tri cca 130 mm, s centrálnym zamykaním  (2 kľúče) so zarážkami proti 
vypadnutiu,  

j) rozmery: 760  x 400  x 700 mm (výška x šírka x hĺbka) 
k) farebné prevedenie:  buk   Počet: 1 ks 



Príloha č. 2 

 

Ilustračný obrázok č. 8 
 

9. Police, popis: 
l) vyrobené z drevotriesky hrúbky najmenej 16 mm s odolnou plastovou 1 - 2 mm ABS 

hranou, rozdelené na samostatné rovnako široké „priečinky“, nosnosť min. 25 kg, 
dodanie vrátane kotviaceho a montážneho materiálu, 
 

a) rozmery: 1500 x 250 x 250 mm (dĺžka x šírka x hĺbka), 4 samostatné rovnako široké 
priečinky         Počet 4 ks 

b) rozmery 1250 x 250 x 250 mm (dĺžka x šírka x hĺbka), 3 samostatné rovnako široké 
priečinky        Počet 3 ks 

 

Ilustračný obrázok č. 9 
 


