
KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá podľa ustanovení  § 409 a násl. zák. č. 513/ 1991 Zb., obchodného zákonníka 

medzi  

 

 

Kupujúci: Obec Žabokreky nad Nitrou  
Sídlo: Žabokreky nad Nitrou 216  

Krajina: Slovensko          

Štatutárny orgán: Cyril Cabadaj  

IČO: 00311375     

DIČ: 2021266951 

Bankové spojenie: VÚB 

Číslo účtu (IBAN): SK53 0200 0000 0000 0302 2192 

Telefón: 038/5421 123 

Email: starosta@zabokrekynadnitrou.sk 

Web: www.zabokrekynadnitrou.sk 

Miesto realizácie projektu:  Základná škola s materskou školou v Žabokrekoch nad Nitrou 

Projekt:   „Vybavenie učebne biológie, chémie a fyziky pre ZŠ“ 

Číslo spisu: OcÚ-ZAB/2022/00118 
 

na strane jednej, ďalej ako „kupujúci“ 

 

a 

Predávajúci: Škola.sk, s. r. o. 

Sídlo: Odborárska 21, 831 02 Bratislava 

Krajina:    Slovenská republika 

Štatutárny orgán: Ivan Šlesarik, konateľ spoločnosti 

IČO: 50293893 

DIČ: 2120289468 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 

Číslo účtu (IBAN):          SK42 7500 0000 0040 2323 5601 

Telefón: +421 918 632 016 

Email: obchod@skola.sk 
             

na strane druhej, ďalej ako „predávajúci“ 

 

 

 

Preambula 

 

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača predložená predávajúcim 

na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci vyhlásenej zákazky „Vybavenie 

učebne biológie, chémie a fyziky pre ZŠ“ pre Základnú školu Žabokreky nad Nitrou. 

  

http://www.zabokrekynadnitrou.sk/


 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar v rozsahu a množstve, ktorý je bližšie 

špecifikovaný v Prílohe č. 2 zmluvy – rozpočet.  

 

1.2 Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň.  

 

1.3 Súčasťou dodávky tovaru je doprava na miesto určenia, montáž a inštaláciu produktov. 

 

Článok 2 

Čas plnenia, miesto plnenia 

 

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy do miesta plnenia do 31.05.2022. 

 

2.2 Odovzdanie a prevzatie tovaru sa uskutoční medzi zástupcom predávajúceho a kupujúceho na 

základe výzvy predávajúceho telefonicky alebo mailom najmenej 3 dni pred dodávkou tovaru. 

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že dodávka tovaru sa bude považovať za splnenú dňom jej 

prevzatia. Za prevzatie sa považuje podpísanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí tovaru oboma 

zmluvnými stranami.  

2.3 Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladnú kontrolu množstva a kvality tovaru pri 

jeho prevzatí.  

 

2.4 Kupujúci je povinný prevziať tovar. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať nekvalitnú alebo 

nekompletnú dodávku. 

 

2.5 K nadobudnutiu vlastníckeho práva kupujúcim dochádza jeho protokolárnym odovzdaním 

v zmysle bodu 2.3 tejto zmluvy. 

 

Článok 3 

Cena a platobné podmienky 

    

3.1 Zmluvná kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán a špecifikovaná v bode 3.2 tejto 

zmluvy na základe  prílohy č.2 k tejto zmluve.  Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu 

dohodnutú kúpnu cenu.  

 

3.2 Cena za dodávku tovaru:  

 

 Cena celkom v € bez DPH   :   10 810,00 €   

 DPH :    2 162,00 €   

 Cena celkom v € s DPH      :    12 972,00 €   

 

3.3 Cena za dodanie tovaru bude uhradená kupujúcim predávajúcemu na základe faktúry, ktorá musí 

mať náležitosti riadneho daňového dokladu. 

 Predávajúci a kupujúci sa dohodli na úhrade faktúry v lehote splatnosti 14 dní od dátumu jej 

vystavenia. Faktúra bude vystavená po kompletnom odovzdaní tovaru. 

 



3.4 Kúpna cena je cenou maximálnou, a je vrátane dopravy do miesta plnenia a ďalších nákladov 

spojených s dodaním predmetu kúpy. 

 

Článok  4 

Sankcie 

 

4.1 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru je kupujúci oprávnený vyúčtovať 

predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny tovaru za každý aj začatý deň 

omeškania. Predávajúci sa zaväzuje vyúčtovanú zmluvnú pokutu uhradiť. Náhrada škody týmto 

nie je dotknutá. 

 

4.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený vyúčtovať  

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania. 

Kupujúci sa zaväzuje vyúčtovanú zmluvnú pokutu uhradiť. Náhrada škody týmto nie je 

dotknutá. 

 

Článok 5 

Záruka 

 

5.1 Záruka na tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho odovzdania, t.j.  od dátumu uvedeného na Protokole 

o odovzdaní a prevzatí tovaru, podpísanom oboma zmluvnými stranami. Prípadná reklamácia 

musí byť konkrétna, zrozumiteľná a uplatnená písomne. 

 

5.2 Predávajúci neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou a inštaláciou kupujúceho.  

 

Článok 6 

Vyššia moc 

 

6.1 Zmluvní partneri budú o svojej zodpovednosti za oneskorené splnenie záväzkov, vyplývajúcich 

z tejto kúpnej zmluvy oslobodení, pokiaľ pri ich plnení vznikla prekážka účinkom vyššej moci. 

 

6.2 V prípade vyššej moci sú zmluvní partneri povinní o začiatku a konci účinku vyššej moci 

informovať druhého partnera v priebehu 5 dní (faxom, emailom alebo telefonicky) od jej vzniku. 

Pri nesplnení tejto povinnosti sa nemôže zmluvný partner na účinok vyššej moci odvolávať. 

 

Článok 7 

Ostatné dojednania  

 

7.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas vykonávania diela budú dodržiavať všetky právne 

predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov) a tiež sa zaväzujú, že citlivé informácie, prípadne obchodné tajomstvo, zistené 

alebo získané počas vykonávania diela, neposkytnú tretím osobám. 

 

7.2 Predávajúci sa zaväzuje postupovať plniť predmet dodávky s odbornou starostlivosťou, 

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, normy a podmienky tejto zmluvy.   



 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. 

  

8.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú prílohy: 

 Príloha č. 2 – Cenová ponuka predávajúceho 

 

8.3 Všetky doplnky a zmeny tejto kúpnej zmluvy musia byť uskutočnené písomne a vyžadujú 

podpis zmluvných strán. Musia byť označované za dodatky zmluvy a priebežne číslované.  

 

8.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) exemplároch, z ktorých jeden (1) exempláre obdrží 

dodávateľ a tri (3) objednávateľ. 

 

8.5 Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

8.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

potvrdzujú svojimi podpismi.  

 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou  dňa:  

 

 

 

 

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

         Cyril Cabadaj, starosta obce 

    V Bratislave dňa:  

 

 

 

 

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

     Ivan Šlesarik, konateľ spoločnosti 

 



1.

Laboratórne pracovisko 

učiteľa 

(2400x600x900mm)

ks 1,00 1 440,00 EUR 1 440,00 EUR

Demonštračný stôl učiteľa (2400x600x900 mm), skrinka drezová 2x dvierka, skrinka na 

pomôcky 2x dvierka, skrinka na zdroj NN, pracovná doska POSTFORMING, časť pracovnej dosky 

chem odolná keramická dlažba so zvýšeným okrajom 1200x600mm.

2. Elektrorozvádzač NN ks 1,00 285,00 EUR 285,00 EUR

Zdroj stabilizovaného napätia a prúdu s tromi integrovanými okruhmi: DC jednosmerný zdroj 0-

30V plynule nastaviteľný s nastaviteľným obmedzením prúdu 0-3A, AC striedavý zdroj 

diskrétny  3,6,9,12,15,18 V výstupný prúd 3A,  DC jednosmerný zdroj pevný 12V s obmedzením 

1A, Napájanie 230 V AC, ochrana proti preťaženiu a reset pre AC zdroj 4x LCD : napätie DC, 

prúd DC, napätie AC, prúd AC, CE certifikát pre bezpečné používanie /EMC a LV. Kompatibilné 

na zapojenie do mobilných laboratórnych pracovísk učiteľa a žiaka. 

3.
Učiteľská katedra 

(1300x600x780 mm)
sada 1,00 290,00 EUR 290,00 EUR

Katedra 1300x600x780, skrinka 3x zásuvka, centrálny zámok – 500x600x780, chrbát medzi 

skrinkami, pracovná doska postforming

4.
Učiteľská stolička 

laboratórna
ks 1,00 80,00 EUR 80,00 EUR Stolička učiteľa laboratórna, výškovo nastaviteľná, na kolieskach

5.

Centrálny médiový pult 

pre 6 žiakov 

(1320x540x850 mm)

ks 5,00 350,00 EUR 1 750,00 EUR

Cenrálny mediový pult pre 6 žiakov 1320x540x850, materiál doska DTD, pracovná doska 

postforming 38 mm. Obashuje nerezový drez s odpadom a batériu na studenú vodu pákovú. 

Priestor na rozvod médií.

6.

Žiacky laboratórny stôl 3-

miestny 

(1800x600x760mm)

ks 10,00 200,00 EUR 2 000,00 EUR
Žiacky stôl 3-miestny 180x60x76 cm , s odklopnou doskou pre elektropanel NN, kovová 

koštrukcia, profil plochoovál, materiál doska DTD, pracovná doska postforming

7.
Laboratórna stolička pre 

žiaka 
ks 30,00 45,00 EUR 1 350,00 EUR

Laboratórna stolička s celoplastovým sedákom, výber farby, výškovo nastaviteľná pomocou 

plynového piestu, päťramenný plastový kríž s kolieskami. Nosnosť do 120 kg. 

8.

Laboratórna skriňa na 

učebné pomôcky 

(800x500x2000mm)

ks 5,00 220,00 EUR 1 100,00 EUR Skriňa laboratórna 800x500x2000 mm hore sklo dole plné dvierka, 5 x polica, zámky

9.

Interaktívna tabuľa + 

dataprojektor s krátkou 

projekčnou vzdialenosťou

sada 1,00 1 165,00 EUR 1 165,00 EUR

Interaktívna tabuľa s elektromagnetickou technológiou s vysokou presnosťou a citlivosťou na 

dotyk,  rozmer aktívnej plochy 1600x1200 mm.  Podpora práce 2 užívateľov súčasne. Možnosť 

pripojiť pomocou dodávaného USB kábla alebo pomocou bezdrôtového adaptéra (voliteľné 

príslušenstvo).  Dataprojektor - s DLP technológiou s podporou 3D, natívne rozlíšenie XGA 

(1024x768), svetelný výkon min. 3000 ANSI lumenov, kontrast 10 000:1, konektivita 1x VGA-In 

(15pin D-Sub), 1x HDMI.  Súčasťou dodávky je nástenný teleskopický držiak projektora. 

10. Montáž a inštalácia
ks

1,00 1 350,00 EUR 1 350,00 EUR
Montáž nábytku + inštalácia voda, odpad, vzduchotechnika, elektro, vrátane spotrebného 

materiálu.

10 810,00 EUR

2 162,00 EUR

12 972,00 EUR

Obchodné meno dodávateľa: 

IČO:

Sídlo dodávateľa: 

Kontaktná osoba:

PRÍLOHA Č. 2 

TECHNICKÉ PARAMETRE - CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA 

Názov žiadateľa :

Názov zákazky:

P.Č. Názov výdavku 

Merná 

jednotk

a

Množstvo
Jednotková cena 

bez DPH 

Výdavky celkovo bez 

DPH 
Špecifikácia položky 

Obec Žabokreky nad Nitrou 

Vybavenie učebňe biológie, chémie, fyziky

Škola.sk, s.r.o.

50 293 893

831 02  Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Barbora Hudecová, 0918 747 629, hudecova@skola.sk

Cena celkom v EUR bez DPH

DPH

Cena celkom v EUR s DPH

10 810,00 EURSPOLU:
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