
Kúpna zmluva 
 

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodného zákonníka)  
 

 

 Predávajúci:    

 Chair s.r.o., Rožňavská 1, 83104 Bratislava - Nové Mesto  

 IČO: 46528113 IČ DPH: SK2023421840 

 DIČ: 2023421840   

 IBAN: SK56 5200 0000 0000 1674 9008 SWIFT: OTPVSKBX 

 Zapísaný v OR,Okresného súdu Bratislava I., Odd Sro, vložka č. 79522/B 
Kontaktná osoba: Michaela Sosňáková Tel:  e-mail:  

(ďalej len ako „Predávajúci“)   

 Kupujúci:     

 Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka   

 IČO: 00306011 IČ DPH: SK2021006691 

 Kontaktná osoba: tel.:  

(ďalej len ako „Kupujúci“)   
 
Dodacia adresa: Mierová 959/17, 925 23 Jelka, Slovenská republika 

 
Čl. 1. Predmet zmluvy  

1.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru, ktorého množstvo, druh a cena je obsahom objednávky, 

ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č.1 (ďalej len ako „Objednávka“).  
1.2. Kupujúci sa zaväzuje tovar špecifikovaný v bode 1.1 prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa Čl. 2.  
tejto zmluvy.  

Čl. 2. Kúpna cena  
2.1. Cenou sa rozumie cena tovaru vrátane obalu uvedená v Objednávke.  
2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodaný tovar podľa tejto zmluvy je: 2 394,00 EUR s DPH (ďalej 

len ako „Kúpna cena“). 

 
Čl. 3. Platobné podmienky  

3.1. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu v prospech účtu predávajúceho uvedeného v hlavičke tejto zmluvy 

nasledovným spôsobom:  
3.1.1. – 1. časť kúpnej ceny predstavujúca zálohu vo výške 2394,00 EUR s DPH (ďalej len ako „Záloha“), 

bude zaplatená na základe preddavkovej faktúry do 2 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy. Predávajúci 

vystaví daňový doklad k prijatej zálohe.  
3.1.2. – 2. časť kúpnej ceny vo výške 0,00 EUR s DPH (ďalej len ako „Doplatok“), bude zaplatená na základe 

preddavkovej faktúry najneskôr 2 dni pred dodaním tovaru. Predávajúci vystaví daňový doklad k prijatej 

zálohe. Po úplnom zaplatení kúpnej ceny a prevzatí tovaru bude zo strany Predávajúceho bezodkladne 

vystavená a zaslaná faktúra obsahujúca údaje o celkovej cene prevzatého tovaru a prijatých platbách (ďalej 

len ako „vyúčtovacia faktúra“)  
3.2. Zaplatením podľa tejto zmluvy sa rozumie pripísanie peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho 

uvedeného v tejto zmluve alebo vystavenej faktúre, úhrada v hotovosti na predajni alebo úhrada dobierky 

prostredníctvom zasielateľskej spoločnosti. 

 
Čl. 4. Dodacie podmienky  

4.1 Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar v lehote uvedenej v Objednávke.  
4.2 Dodacia lehota začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom odo dňa zaplatenia Zálohy, pričom za 

zaplatenie sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet dodávateľa.  
4.3 V prípade omeškania s úhradou Zálohy alebo Doplatku si Predávajúci vyhradzuje právo na zmenu 

dodacej lehoty v závislosti od omeškania s úhradou Kúpnej ceny alebo jej časti.  
4.4 Predávajúci zašle Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v hlavičke tejto Zmluvy, prípadne aj 

telefonicky, Oznámenie od naskladnení tovaru (ďalej ako „Oznámenie“).  
4.5 Dňom nasledujúcim po zaslaní oznámenia začína Kupujúcemu plynúť bezplatná skladovacia lehota 14 



dní, počas ktorej je Kupujúci povinný tovar prevziať (ďalej len ako „Skladovacia lehota“). Kupujúci  
a Predávajúci si dohodnú termín prevzatia/dodania tovaru.  

4.5.1 Prevzatie/dodanie tovaru  bez  montáže  je možné najskôr  v nasledujúci pracovný  deň od  
Oznámenia.  

4.5.2 Prevzatie/dodanie tovaru s montážou je možné najskôr v tretí pracovný deň od Oznámenia.  
4.6. V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar bez montáže počas Skladovacej lehoty, vzniká 

Predávajúcemu právo na vyrubenie skladného vo výške 0,5% za každý aj začatý deň skladovania.  
4.6.1 V prípade, ak si Kupujúci objednal montáž tovaru, odberná lehota sa stanovuje na 3 pracovné dni 

odo dňa písomne dohodnutého termínu prevzatia. Po neprevzatí tovaru do tejto lehoty si Predávajúci 

vyhradzuje právo na vyrubenie zmluvnej pokuty vo výške 1,5% za každý aj začatý deň omeškania.  
4.7 V prípade, že Kupujúci neprevezme tovar ani 60 dní od prijatia Oznámenia, má Predávajúci právo od 

tejto zmluvy odstúpiť.  
4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri preberaní tovaru si Kupujúci preverí kvalitu a kvantitu dodaného 

tovaru a túto svojím podpisom potvrdí .  
4.9 Na základe odsúhlasenej žiadosti Kupujúceho dodá Predávajúci tovar Kupujúcemu prostredníctvom 3.  
osoby na jeho náklady do miesta určeného Kupujúcim. 

 

Čl. 5. Záruka za akosť a niektoré ustanovenia o reklamácii tovaru  
5.1. Záručná doba k tovaru dodanému právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi je v súlade s 

Obchodným zákonníkom stanovená na 12 mesiacov.  
5.2 Kupujúci má možnosť zakúpenia Predĺženej záruky v trvaní 12 mesiacov od skončenia Zákonom 

stanovenej záruky.  
5.3 Kupujúci sa zaväzuje tovar reklamovať osobne, je povinný tak učiniť na vlastné náklady v sídle 

predávajúceho.  
5.4 Za splnenia podmienky dodania v zmysle bodu 4.9 tejto zmluvy je pri reklamácii uplatnenej po dodaní 

tovaru Kupujúci povinný tovar dopraviť do sídla Predávajúceho resp. znášať náklady spojené s jeho 

dopravou.  
5.5 Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že mechanické poškodenie tovaru po jeho prevzatí Kupujúcim nie 

je dôvodom úspešného uplatnenia reklamácie a prípadné náklady reklamačného konania s tým spojené 

bude znášať Kupujúci. 

 

Čl. 6. Súhlas so zverejnením  
6.1 V prípade ak Kupujúci zverejní tovar na internetovej stránke či sociálnej sieti, udeľuje Predávajúcemu 

podpisom tejto zmluvy bezodplatne použiť obrazové snímky zachytávajúce tovar tvoriaci predmet tejto 

zmluvy na svojej internetovej stránke s uvedením názvu Kupujúceho prípadne jeho prevádzky a adresy, 

kde sa vyobrazený tovar nachádza. 

 

Čl. 7. Právo odstúpiť od zmluvy  
7.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Predávajúci bude v omeškaní s dodávkou 

tovaru o viac ako 15 pracovných dní.  
7.2. Predávajúci je okrem prípadu uvedenému v bode 4.7 tejto zmluvy oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak 

Kupujúci bude v omeškaní s úhradou Doplatku o viac ako 30 dní.  
7.3 V prípade odstúpenia Predávajúceho na základe bodu 4.7 a 7.2 tejto Zmluvy prepadá Záloha zaplatená 

Kupujúcim v prospech Predávajúceho. 

 

Čl. 8. Záverečné ustanovenia  
8.1. Doručovanie podľa tejto zmluvy sa považuje za platné a účinné aj v prípade odoslania e-mailovej 

správy na adresu uvedenej v hlavičke tejto zmluvy a následnej odpovede, z ktorej vyplýva jej prijatie 

druhou zmluvnou stranou.  
8.2. Táto zmluva môže byť zmenená, dopĺňaná, resp. zrušená len obojstranným písomným prejavom oboch 

zmluvných strán.  
8.3 Zmluvné strany prehlasujú, že fyzické osoby podpisujúce túto zmluvu majú právo na jej podpis a 

podpísaním tejto zmluvy neporušia práva a záujmy tretích osôb.  
8.4 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, je im 

zrozumiteľný na znak čoho ju slobodne svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujú. 



 
 
 

Predávajúci 

 
 
 
Kupujúci 



Príloha č. 1  
Objednávkový list  

 

 

Objednaný tovar (kód tovaru) 
 

001881 DL PRESTIGE LIGHT - konferencna stolicka 

s bezovym potahom  

 

 

ks 
 
50 

 
 

Cena za kus bez  
DPH  

42,00 

 
 
 

Zľava Cena spolu bez 

% DPH 

5 1 995,00 € 
  

 

  Bez DPH  DPH  Spolu s DPH   
         

Celková cena objednávky 1 995,00 € 399,00 € 2 394,00 €  
         

Záloha 1 995,00 € 399,00 € 2 394,00 €  
         

Doplatok 0,00 € 0,00 € 0,00 €  
        

        

Celkový objem v m³ - tovar:      0,45  

Celkový objem v m³ - balenie:      0,00  

Celková váha v kg:      0,00  
 
 

Termín dodania: 1 - 2 týždne po pripísaní zálohy na účet dodávateľa 

 

V Bratislave  25. 10. 2021 


