
                                                                                                                                                                                                         
Kúpna zmluva č.10/2011 

Uzatvorená v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/91 Z. z. v znení 
zmien a doplnkov 

 

Zmluvné strany 
 
1. Kupujúci :  Slovenská obchodná inšpekcia , ústredný inšpektorát so sídlom v Bratislave 

Sídlo:   Prievozská 32, 827 99  Bratislava      
Zastúpený:   RNDr. Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka SOI 
IČO:   17 331 927 
IČ DPH:  XXXXXXXX 
   
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000065105/8180 

 
 (ďalej len „Kupujúci“) 
 
2. Predávajúci : Lyreco CE, SE 

Sídlo:  Na Pántoch 18, 831 06  Bratislava 
Zastúpený:  Peter Hradiský 
IČO:  35 958 120 
IČ DPH:  SK 202 207 6947 
 
Bankové spojenie: ING Bank 
Číslo účtu:  9000024767/7300                
Zapísaný:  v Obchodnom  registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po,  

Vložka  1131/B               
                                
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu predmet 
plnenia s predpokladaným mesačným množstvom a podľa špecifikácie uvedenej  v prílohe č.1 
tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.  
Opis predmetu plnenia: biely kancelársky papier do kopírovacích strojov minimálne triedy B+, 
formátu A4,  základná hmotnosť veľkosti A4 80g/m2, belosť CIE 161, nepriesvitnosť min. 
91% v jednotkovej cene 2,25 € / 1 bal. (500 listov) bez DPH.   

2. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu zabezpečí dodávku tovaru vrátane služieb spojených 
s dodávkou a dopravou do miesta plnenia podľa čl. III ods.2 zmluvy. 

 

Čl. II.  
 Kúpna cena 

1. Kúpna cena tovaru je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z .z. v súlade so zákonom NR SR 
č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov podľa  prílohy č. 1 k tejto zmluve, 
ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

2. Kúpnou cenou sa rozumie cena za tovar stanovená dohodou zmluvných strán uvádzaná v mene 
Slovenskej republiky v € ( v mene EUR ). 



3. Kúpna cena je cena vrátane cla, balenia, dopravy do miesta plnenia, poistenia a ďalších 
nákladov spojených s dodávkou. 

4. Kúpna Cena uvedená v článku I. odsek 1 je stanovená bez DPH, ktorú hradí Kupujúci podľa 
platnej legislatívy zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a na základe prijatej 
faktúry s DPH.  

5. V prípade vzniku nepredvídaných zmien v oblasti  DPH, dovoznej prirážky a cla, alebo iných  
vplyvov na cenu tovaru môže byť cena tovarov upravená o preukázateľné cenové vplyvy 
formou odôvodneného a vzájomne odsúhlaseného dodatku ku kúpnej zmluve. Dôvody na 
zvýšenie cien je potrebné preukázať hodnovernými dokladmi. 

 

Čl. III 
Miesto a termín plnenia 

 
1. Tovar bude dodávaný na základe objednávky kupujúceho do 3. pracovného dňa v mesiaci. 
2. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru podľa objednávky kupujúceho v požadovanom 

množstve, vrátane balenia a doručenia na miesta určenia uvedené v objednávke kupujúceho. 
Miesta určenia kupujúceho: 
− Ústredný inšpektorát SOI Bratislava  so sídlom v Bratislave , Prievozská  32, 827 99  

Bratislava 
− Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 827 99 

Bratislava 
− Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava, 
− Inšpektorát SOI so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj, Sládkovičova 11, 971 01 

Prievidza, 
− Inšpektorát SOI  v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra,  
− Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina,  
− Inšpektorát SOI v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská 

Bystrica,  
− Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice, 
− Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský  kraj, Konštantínova 6, 080 01 Prešov 

3. Kupujúci môže realizovať svoju objednávku naviac (pri nárazových akciách) písomne alebo      
faxom, objednávka musí obsahovať: 
- číslo objednávky 
- dátum vystavenia 
- názov, skladové číslo a množstvo objednaného tovaru 
- dopravné dispozície a miesto určenia 
- iné náležitosti, ak vyplývajú z tejto zmluvy 

4. Lehota dodania tovaru: do 3 pracovných dní od prijatia záväznej objednávky.  
5. Miesto určenia: bude uvedené v objednávke. 
6. Súčasťou dodávky je dodací list so základnými údajmi o dodávke. 
7. Kupujúci je povinný tovar riadne prevziať a vykonať kontrolu dodaného tovaru.  
8. Kupujúci zabezpečí potvrdenie prevzatia dodávky v mieste určenia. 
9. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať dodávku tovaru v prípade, že pri dodaní zistí, že 

tovar je poškodený. 
 
 

Čl. IV. 
Platobné podmienky 

 
1. Predávajúci vystaví Kupujúcemu na konci každého mesiaca súhrnnú mesačnú faktúru na všetky 

realizované Objednávky zadané Kupujúcim v priebehu príslušného mesiaca. 



2. Daňový doklad musí obsahovať tieto náležitosti: 
- označenie a číslo daňového dokladu 
- číslo objednávky kupujúceho 
- číslo dodacieho listu, na základe ktorého bol daňový doklad vystavený 
- obchodné meno a sídlo Predávajúceho a Kupujúceho 
- identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho (IČO, IČ DPH) 
- dátum zdaniteľného plnenia 
- dátum splatnosti 
- dátum vyhotovenia 
- predmet plnenia – skladové číslo a názvy jednotlivých tovarov, jednotková cena, suma za 

jednotlivé druhy tovaru a celkom, sadzba DPH a celková suma DPH, celková fakturovaná 
suma vrátane DPH 

- prílohou je kópia dodacieho listu. 
3. Zálohové platby ani platba vopred nebudú uplatnené. 
4. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom 

finančného ústavu kupujúceho, po dodaní tovaru, a to na faktúru.  
5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia kupujúcemu. 
6. V prípade, že daňový doklad bude obsahovať nesprávne alebo neúplne údaje, kupujúci 

je  oprávnený vrátiť ho. Predávajúci je povinný daňový doklad podľa charakteru nedostatku   
opraviť,  alebo vystaviť nový. 

 
 

Čl. V. 
Záruka a vady tovaru 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom podľa 
platných noriem a poskytuje na daný tovar podľa predmetu tejto zmluvy záruku po dobu 12 
mesiacov od prevzatia dodávky. 

2. Podmienky reklamačného konania: 
- pri zistení zjavných vád pri odbere tovaru je kupujúci povinný u predávajúceho uplatniť 

písomnou formou reklamáciu do 7 dní od prevzatia tovaru, inak právo zo zodpovednosti 
zaniká.  

- skryté vady je povinný reklamovať najneskôr do ukončenia záručnej doby. 
- nároky z oprávnených vád tovaru budú riešené výmenou za kvalitný tovar. 

3. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou manipuláciou, skladovaním alebo iným        
zanedbaním. 

 
Čl. VI. 

             Záverečné ustanovenia 

 
1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu od  01.01.2012  do 31.12.2015. 
2. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 
3. Zmeny a doplnky k tejto kúpnej zmluve je možné robiť len formou písomných dodatkov 

po súhlase obidvoch zmluvných strán. 
4. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy, keď sa pre niektorú z nich stalo splnenie 

podstatných zmluvných povinností úplne nemožným, ako aj pri porušení podstatných 
zmluvných povinností druhou stranou. 

5. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce 
z tejto rámcovej dohody. 

6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od kúpnej zmluvy, má právo požadovať 
od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia 
moc. 



7. Výpovedná lehota kúpnej zmluvy je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom od doručenia 
písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.  

8. Zmluvné vzťahy neupravené touto kúpnou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

9. Kúpna zmluva je spracovaná v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží  po 
jednom  vyhotovení.  

10. Zmluvné strany prehlasujú, že kúpnu zmluvu prečítali a na znak súhlasu podpísali 
splnomocnenými zástupcami  oboch zmluvných strán. 

 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa                            V Bratislave dňa  
 
 
 
 
 
 
 ____________________________ ___________________________ 
 Kupujúci     Predávajúci 
 
 RNDr. Nadežda Machútová Peter Hradiský  
  ústredná riaditeľka konateľ spoločnosti  Lyreco CE,SE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


