
KÚPNA ZMLUVA  č. 31032011 
v zmysle § 409  Obchodného zákonníka 

 
 
 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

 
 
1.Kupujúci:   Katastrálny úrad v Prešove             
   Sídlo:      Konštantínova 6, 080 01 Prešov            
   IČO:                       37870173            
   DIČ:        2021622988          
   Zastúpený:   Ing. Rudolf Stanek, prednosta                         
   Bankové spojenie: 7000004337/8180,  Štátna pokladnica Bratislava 
   Tel. / Fax:  051/2818505;  051/7711573 
   (ďalej „kupujúci“) 

 

2.Predávajúci:  ATAP - Jozef Holovač           
   Sídlo:   Bažantia 13, 080 01 Prešov                       
   IČO:     34655395                            
   DIČ:     1020754889                          
   IČDPH:   SK1020754889                        
   Zastúpený :   p. Jozef Holovač                   
   Bankové spojenie:  8829386001/5600, DEXIA Banka a.s.          
   Tel./Fax:  051/7732182-3                                             
   (ďalej „predávajúci“) 

 
                                           

ČI. II. 
Predmet  zmluvy 

 
2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka kancelárskych potrieb podľa druhu a množstva 
uvedeného v prílohe “Predmet zmluvy,“ ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
2.2. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať v príslušnom roku počas trvania zmluvného 
vzťahu kupujúcemu tovar podľa druhu a množstva uvedeného v prílohe „ Predmet zmluvy,“ 
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť 
zaň dohodnutú kúpnu cenu. 
2.3. Tovar bude predávajúcim dodávaný počas trvania zmluvného vzťahu po častiach, pričom 
predmet jednotlivých čiastkových dodávok (množstvo a druh) bude kupujúcim upresňovaný 
formou záväzných písomných objednávok. 
2.4. Kupujúci si vyhradzuje právo počas doby trvania zmluvy meniť sortiment  a množstvo 
objednávaného tovaru v závislosti  od svojich prevádzkových potrieb. 
2.5. V prípade objednávania tovarov nezahrnutých v prílohe  “Predmet zmluvy“ sa budú ceny 
riadiť aktuálnym cenníkom predávajúceho. 
 
 
 



ČI. III. 
Kúpna  cena 

 
 
3.1 Jednotková cena pri každom druhu tovaru, vrátane balenia, dopravy do miesta dodania, 
ktorým je sídlo kupujúceho uvedené v bode 1 čl. I. tejto zmluvy, cla, dovoznej prirážky 
a DPH je uvedené v prílohe „Predmet zmluvy.“ 
 
 

ČI. IV. 
Platobné podmienky 

 
 
4.1. Faktúry za splnené dodávky budú zaslané na preplatenie na adresu kupujúceho, uvedenú 
v bode 1. Čl. I. tejto zmluvy. 
4.2. Právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu vzniká predávajúcemu dňom splnenia dodávky 
tovaru. 
4.3. Zmluvné strany sa dohodli na 14-dňovej splatnosti faktúr. Splatnosť faktúry sa počíta odo 
dňa doručenia faktúry na adresu kupujúceho. Faktúry budú uhrádzané výhradne 
bezhotovostným platobným stykom – platobným príkazom. 
4.4. Zmluvné strany sa dohodli na uvádzaní presného názvu tovaru na faktúrach a dodacích 
listoch tak, ako je to uvedené v prílohe  tejto zmluvy. Pokiaľ predávajúci túto zásadu nedodrží 
resp. faktúra nebude spĺňať iné nevyhnutné náležitosti, budú doklady vrátené na 
prepracovanie a tým zaniká povinnosť kupujúceho uhradiť vrátenú  faktúru až do doby jej 
prepracovania a doručenia opravených dokladov. 
4.5. Faktúry zasielané predávajúcim k preplácaniu musia obsahovať  všetky náležitosti 
stanovené v súlade s  platným znením zákona o účtovníctve. Predávajúci zašle faktúru na 
preplatenie vždy s 1 kópiou a potvrdeným dodacím listom zo strany kupujúceho. 
 
 

ČI. V. 
Dodacie podmienky 

 
5.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá  predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. 
tejto zmluvy na základe samostatných objednávok vystavených kupujúcim v termíne do 3 dní 
od doručenia záväznej objednávky. 
5.2  Pri odovzdaní objednaného tovaru vystaví predávajúci dodací list, ktorý po podpise 
kupujúcim bude slúžiť ako doklad  k úhrade faktúry. 
5.3.  Zmluvné strany sa dohodli na splnení dodávok do skladu kupujúceho, ktorého sídlo je 
uvedené v bode 1. čl. I. tejto zmluvy, nie odovzdanie prepravcovi. 
5.4 . Zmluvné strany sa dohodli na avizovaní termínu dodania tovaru do miesta dodania. Ak 
Predávajúci dodá predmet zmluvy pred lehotou plnenia určenou v objednávke, kupujúci môže 
predmet dodávky prevziať aj v skoršom termíne bez nároku predávajúceho na finančné a iné 
zvýhodnenie. 
5.5. Vo všetkých dokladoch, listoch a faktúrach uvedie predávajúci číslo kúpnej zmluvy. 
5.6. Komplexným splnením dodávky pre účely počítania záručnej lehoty sa rozumie prevzatie 
predmetu zmluvy kupujúcim s vyznačeným dňom podpisu dodacieho listu obidvoma 
zmluvnými stranami. 
5.7. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho 
a kupujúceho. 



ČI. VI 
Záručná doba a zodpovednosť za vady na tovare 

 
6.1. Predávajúci odovzdá predmet zmluvy a zodpovedá  za to, že predmet zmluvy  bude mať 
v čase prevzatia vlastnosti stanovené technickými normami. Záručná doba predmetu zmluvy 
je 24 mesiacov odo dňa jeho odovzdania kupujúcemu. 
6.2. Predávajúci počas trvania záručnej doby zodpovedá kupujúcemu za všetky dohodnuté 
vlastnosti predmetu zmluvy, za to, že bude dodaný v dohodnutom množstve, akosti a že si 
tieto vlastnosti počas záručnej doby zachová. 
6.3. Kupujúci je povinný písomne oznámiť závady  predmetu  zmluvy predávajúcemu bez 
zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Predávajúci  je 
povinný vymeniť vadný predmet zmluvy bezplatne do 5 dní od reklamácie kupujúcim. 
6.4. Práva kupujúceho pri vadách tovaru : 
       - odstúpiť od zmluvy 
       - požadovať poskytnutie plnenia aké mu je predávajúci povinný v zmysle tejto zmluvy 
       - požadovať výmenu vadného tovaru, resp. tovaru dodaného v poškodenom, zničenom     
         alebo inak nevyhovujúcom balení. 
       - požadovať odstránenie vád dodaného tovaru, resp. v samostatnom konaní požadovať   
         náhradu vzniknutej škody (voľbu spôsobu kupujúci oznámi predávajúcemu v písomnej  
         reklamácii). 
V prípade reklamácie predmetu zmluvy sa postupuje podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných predpisov. 

 
 
 

Čl. VII. 
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

 
7.1. Predávajúcemu vzniká právo účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% 
z fakturovanej ceny tovaru za každý aj začatý deň omeškania zaplatenia faktúry. 
7.2. V prípade nedodania predmetu zmluvy v dohodnutej lehote vzniká kupujúcemu právo 
účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý aj začatý deň 
omeškania. 
7.3. V prípade omeškania predávajúceho so splnením povinností vyplývajúcich z dodania 
vadného tovaru podľa čl. VI. tejto zmluvy, zaplatí predávajúci pokutu vo výške 0,05 % z ceny 
nedodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania. 
 

 
ČI. VIII. 

Zánik  a vypovedanie zmluvy 
 
8.1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana 
okamžite od zmluvy odstúpiť. 
8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti budú 
považovať akékoľvek jej porušenie. 
8.3. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej 
moci. 
8.4. Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou  písomnou formou. 
Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 



Čl. IX. 
Vlastnícke právo 

 
9.1. Kupujúcemu vzniká vlastnícke právo k predmetu zmluvy po zaplatení kúpnej ceny podľa  
čl.  III. tejto zmluvy. 
 
 

Čl. X. 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
10.1. Doba trvania zmluvy:  36 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy (s možnosťou predĺženia 
trvania zmluvy o ďalších 12 mesiacov - opcia).  
10.2. Zmluvné strany sa dohodli ,že v rozsahu tejto zmluvy je za stranu  kupujúceho 
splnomocnená pre konania vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Mária Harčarová, 
za stranu predávajúceho je v rozsahu tejto zmluvy splnomocnený p. Jozef Holovač. 
10.3. Kúpnu zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť len formou písomných dodatkov ku 
kúpnej zmluve, ktoré  sa po podpise oboma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. 
10.4. Vzťahy, ktoré  nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušným ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v SR. 
10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne 
riešiť rokovaním  o možnej dohode. 
10.6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má  platnosť originálu. 
Každá zo zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy tejto zmluvy. 
10.7. Na túto zmluvu  sa vzťahuje ustanovenie § 47a Občianskeho zákonníka o účinnosti 
povinne zverejňovaných zmlúv, definovaných ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám.  
10.8. Zmluva nadobudne podľa § 47a  ods. 1 Občianskeho zákonníka účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webe Katastrálneho úradu v Prešove. Podľa ust.  § 47a 
ods. 4 občianskeho zákonníka, ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva 
nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.  

 
 
                           

V Prešove dňa 11. 4. 2011 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................      ............................................. 
     Ing. Rudolf Stanek        Jozef Holovač 
            kupujúci          predávajúci  



Príloha Kúpnej zmluvy č. 31032011 

Predmet zmluvy 

P.č. Názov tovaru 

Množstvo 
Jednotková 

cena 
Cena 
spolu 

v kusoch s DPH v € 
s DPH v 

€ 
1 Obal Euro hrubý 80 mic A4 12000 0,033 396 
2 Spínací strojček Laco 400 100 3,086 308,6 
3 Doska so šnúrkou A4 3000 0,351 1053 
4 Lepiaca tyčinka Pelifix 21g 400 0,896 358,4 
5 Rýchloviazač PVC tenký 200 0,117 23,4 
6 Rýchloviazač PVC hrubý 200 0,918 183,6 
7 Lepidlo Gamafix 100 1,352 135,2 
8 Poradač A4 75mm Rainbow ESS far. 300 1,435 430,5 
9 Popisovač Centropen 2811 farebný 600 0,284 170,4 
10 Listové spony 233 300 0,124 37,2 
11 Listové spony 453 200 0,215 43 
12 Listové spony 475 200 0,558 111,6 
13 Dátumovka 4610 TOOR 50 3,914 195,7 
14 Lepiaca páska priesvitná 25x66 150 0,380 57 
15 Lepiaca páska priesvitná 50x66 100 0,621 62,1 
16 Lepiaca páska priesvitná 18x33 450 0,186 83,7 
17 Odkladacia mapa bez chlopní 1000 0,056 56 
18 Odkladacia mapa OM3 mix 3000 0,099 297 
19 Rýchloviazač ROC EKO 1000 0,076 76 
20 Rýchloviazač RZC závesný 1000 0,098 98 
21 Korekčný lak Pelikán vodný 50 0,569 28,45 
22 Dierovač SAX 318 100 4,595 459,5 
23 Korektor Pritt Roller 4,2 mm 350 2,829 990,15 
24 Obal L hrubý 500 0,083 41,5 
25 Zvýrazňovač Centropen mix 2822 500 0,235 117,5 
26 Bloček AURO 75x75 samolep. 250 0,221 55,25 
27 Pero 2333 guličkové 500 0,207 103,5 
28 Spinky 484/06 500 0,384 192 
29 Pero Jell Zone 300 0,529 158,7 
30 Pečiatková farba modrá Gamadat 50 1,536 76,8 
31 Zošit 464 60 - listový 100 0,553 55,3 
32 Zošit 564 60 - listový 100 0,291 29,1 
33 Náplň 209 modrá 600 0,028 16,8 
34 Ceruza č. 2 500 0,064 32 
36 Podacia kniha 30 2,663 79,89 
37 Blok točenka 200 0,425 85 
38 Pravítko trojuholník 100 0,300 30 
39 Lepiaca páska papierová 5cmx200m 100 3,133 313,3 
40 Nožnice 8,5 gum. Túčka 100 1,093 109,3 
42 Guma 300/60 300 0,086 25,8 
43 Čínske pero HERO 300 0,207 62,1 

    

  Bez DPH  DPH 20% s DPH 
Suma celkom v €  :  1 - 43 6 031,95 1 206,39 7 238,34 


