
 

 

KÚPNA  ZMLUVA  
uzavretá v zmysle § 409 – 475 Obchodného zákonníka 

 
Dodávateľ:   

CIMAT, s. r. o.          

IČO:   46104771              

DIČ:   2023233179 

IČ DPH: SK2023233179               

Lúčna 1110/1, 015 01 Rajec  

(ďalej len ,,dodávateľ“)                  

 

a 

 

Odberateľ:  

Technické služby mesta Rajec, s. r. o. “r. s. p.“  

IČO: 53708725  

DIČ: 2121472375  

IČ DPH: SK2121472375                

Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 

(ďalej len ,,odberateľ“)  

                            

uzatvárajú túto zmluvu 

  

čl. 1 Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je predaj celého sortimentu maloobchodnej prevádzky dodávateľa 

odberateľovi. 

  

čl. 2  Dohodnutá cena 

 

2.1 Ceny za tovar sú stanovené na základe aktuálne platného cenníka dodávateľa. 

2.2 Cenou sa rozumie cena, v ktorej sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa  spojené 

s predmetom zmluvy čl. 1 tejto zmluvy.   

2.3 Dodávateľ sa zmluvou zaväzuje dodávať len  nový a nepoškodený tovar.  

 

čl. 3 Platobné podmienky  

 

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť súhrnnú faktúru k 15.temu dňu a k poslednému dňu 

kalendárneho mesiaca so splatnosťou 14 dní od dátumu vystavenia. Súčasťou faktúry bude 

dodací list obsahujúci všetky fakturované položky vrátane podpisov preberajúcich 

zamestnancov odberateľa. Faktúra vystavená dodávateľom musí obsahovať všetky náležitosti 

daňového dokladu.  

3.2 Ak je odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry, dodávateľ ma právo si účtovať úrok 

z omeškania z neuhradenej sumy vo výške 0,02% za každý deň z omeškania.  

 

čl. 4 Trvanie zmluvy 

 

4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2023 do 31.12.2023, alebo do vyčerpania 

finančného limitu vo výške 9 000,00 Eur s DPH. 



 

4.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť. 

4.3 Zmluva sa zruší dňom prijatia písomného odstúpenia od zmluvy. 

 

čl. 5 Miesto plnenia zmluvy 

 

5.1 Miesto dodania tovaru: maloobchodná prevádzka dodávateľa na adrese Námestie SNP, 

015 01 Rajec. 

5.2 Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste 

plnenia a zaplatením kúpnej ceny.  

 

čl. 6 Záručná doba a reklamácia 

 

6.1 Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov. V rámci záručnej doby je odberateľ povinný 

písomne oboznámiť dodávateľa o zistených nedostatkoch a vadách v oblasti kvality a kvantity 

v lehote do 14 dní od zistenia závady. 

6.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že po prijatí reklamácie bez odkladu odstráni na vlastné náklady 

nedostatky kupujúcemu.  

 

čl. 7 Zodpovednosť  

 

7.1 Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

v platnom znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 

7.2 Povinnosti a nároky zmluvných strán sú upravené v § 436 - § 441 Obchodného zákonníka. 

 

 

čl. 8 Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovom sídle odberateľa.  

8.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy písomne odstúpiť. 

8.3 Zmluva sa ruší dňom prijatia písomného odstúpenia od zmluvy. 

8.4 Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej 

forme. 

8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, nebola dohodnutá 

v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a 

zrozumiteľne. 

8.6 Záležitosti neupravené touto zmluvou sa riadia podľa zákona 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník. 

8.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží jeden 

originál.  

 

V Rajci, dňa 30.12.2022 

 

 

 

____________________________    ____________________________ 

Ing. Gustáv Mucha                    Ing. Branislav Cisárik 

        Konateľ 

 

  


