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KÚPNA ZMLUVA 
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 
 

 
Predávajúci: ......   

Sídlo: ...... 
 Zastúpený: ...... 

Registrácia: ...... 
IČO: ...... 
DIČ: ...... 
IČ DPH: ...... 
Bankové spojenie: ...... 
Číslo účtu: ...... 

(ďalej len „predávajúci“) 
 

a 
 
Kupujúci: Mesto Trnava   
 Sídlo: Hlavná 1, 917 01 Trnava    

Zastúpený: Ing. Vladimír Butko - primátor 
IČO: 00313114 
DIČ: 2021175728  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu: 26925212/0200 

(ďalej len „kupujúci“) 
(ďalej aj len „zmluvné strany“) 

 
 

za nasledovne dohodnutých podmienok: 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenie 

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy je víťazstvo predávajúceho v elektronickej aukcii zo 
dňa 3.4.2012 v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov. 

 
Článok II. 

Predmet zmluvy 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu kancelársky papier podľa podrobnej 

špecifikácie a v množstvách nižšie uvedených (ďalej len „predmet kúpy“) a previesť 
na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, 
a to na základe jednotlivých objednávok kupujúceho počas roku 2012: 
 

       formát: A4, plošná hustota   80g/m2,  1 balenie: 500 listov        cca 1 500 balíkov 
         A3, plošná hustota   80g/m2,  1 balenie: 500 listov        cca      50 balíkov  
       
       Predmet kúpy musí spĺňať nasledovné kvalitatívne kritéria: 
 

Parameter                                 Merná jednotka     Hodnota              Tolerancia 
Plošná hmotnosť ISO 536                g/m2                       80                    +/- 3 
Hrúbka papiera ISO 534                   μm                        106                    +/- 4 
Opacita ISO 2471                             %                        min. 90 
Belosť ISO 11475                            CIE                        146                    +/- 3 
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Pevnosť MD ISO 2493                     mN                        122,50               +/- 22,5 
Pevnosť CD ISO 2493                      mN                          55                    +/- 15 
Drsnosť ISO 8791-2                         ml/min                   200                    +/- 50 
Jas s UV ISO 2470                          %                            103,50                +/- 1,5 
Okrem toho musí predmet kúpy spĺňať normy podľa certifikátov: ISO 9001, ISO 9706,  
ISO 14001, ECF, FSC.  

 
 

2. Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy odovzdať kupujúcemu tak ako ho vlastní, 
previesť na neho vlastníckeho právo a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy od 
predávajúceho prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa článku III. tejto 
zmluvy. 
 

 
Článok III. 

Kúpna cena a platobné podmienky 
1.   Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný Predmet kúpy kúpnu cenu v nasledovnej výške: 

formát: A4, plošná hustota   80g/m2,  1 balenie: 500 listov – suma ...... EUR/ bez DPH 
         A3, plošná hustota   80g/m2,  1 balenie: 500 listov - suma ...... EUR/ bez DPH 

2.  Kúpna cena je pevná a konečná. 
3.  Kúpna cena bude zaplatená na základe jednotlivých faktúr vystavených predávajúcim. 

Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúr kupujúcemu. 
4.  Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením  

jeho  záväzku v zmysle článku V. ods. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade, ak kupujúci neuhradí jednotlivú faktúru v lehote splatnosti, predávajúci je 
oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % 
z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania až do úplného uhradenia. 
Kupujúci je oprávnený faktúru, ktorá obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, vrátiť 
predávajúcemu do 7 kalendárnych dní od jej doručenia. 

 
Článok IV. 

Doba trvania zmluvy 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2012. 

 
Článok V. 

Čas plnenia a odovzdanie predmetu kúpy 
1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy najneskôr do 7 dní odo 

dňa doručenia písomnej objednávky predávajúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že v 
prípade, ak predávajúci neodovzdá predmet kúpy v tejto lehote, kupujúci je oprávnený 
požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3,32 EUR za každý aj 
začatý deň omeškania až do úplného odovzdania predmetu kúpy. 

2. Súčasťou odovzdania predmetu kúpy bude súbor všetkých dokladov a dokumentácie, 
ktorá je obvyklá pri realizácii takého predmetu zmluvy, ktorý je charakterizovaný v článku 
II. tejto zmluvy. 

 
Článok VI.  

Miesto plnenia  
Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu predmet kúpy v budove Mestského úradu 
v Trnava, Trhová 3, 917 01 Trnava.    

 
Článok VII.  

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu kúpy  
Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy, len čo mu bude predávajúcim 
odovzdaný.  
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Článok VIII.  
Zodpovednosť za vady a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy 

1. Pre Zmluvné strany budú platiť ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného  zákonníka, ktoré 
upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 

2. Prípadné vady, zistené na predmete kúpy, je kupujúci povinný písomne reklamovať u 
predávajúceho, a to v lehote do 7 dní od zistenia vady, najneskôr do konca záručnej 
doby. Písomná reklamácia musí obsahovať minimálne tieto náležitosti: číslo a dátum 
podpisu zmluvy,  popis zistenej vady, požadovaný termín odstránenia vady. 

3. Pre predmet kúpy, deklarovaný v tejto zmluve, platí záručná doba 24 mesiacov a začína 
plynúť odo dňa dodania predmetu kúpy kupujúcemu v súlade s článkom IV. ods. 1 tejto 
zmluvy. 

4. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho dňom prevzatia 
predmetu kúpy od predávajúceho. 

 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Mesta Trnava.  
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zmluvný vzťah upravený v tejto zmluve, ako aj ich 

vzájomné práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka.    

4. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami 
podpísanými obidvomi zmluvnými stranami. 

5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží po dvoch rovnopisoch.  

6. Ak jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa stanú úplne alebo čiastočne 
neplatnými alebo ak v tejto zmluve nejaké ustanovenia chýbajú, nie je tým dotknutá 
platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatného alebo chýbajúceho 
ustanovenia dohodnú zmluvné strany také ustanovenia, ktoré najviac zodpovedajú 
zmyslu a účelu neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola 
uzatvorená po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, určite, 
vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné 
strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojimi vlastnoručnými podpismi.  
•      
 

V Trnave, dňa ....................     V ..........., dňa .................... 
 
 
 
 
 
Predávajúci:                   Kupujúci: 
 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
........................      Ing. Vladimír Butko, 
............       primátor mesta 
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