
 
 

KÚPNA ZMLUVA  
A/2009/57 

Uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

Zmluvné strany 
 
Kupujúci 
Názov a sidlo:                                                        Krajské riaditeľstvo  
                                                                               Policajného zboru v Nitre 
                                                                               Kalvárska 2 
                                                                               950 08 Nitra 
V zastúpení:                                                           plk. JUDr. Dušan Síleš 
                                                                               riaditeľ KR PZ Nitra 
Bankové spojenie:                                                 Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                                                              7000172787/8180 
IČO/DIČ:                                                                00735809/2020975000 
Kontakt-tel.:                                                            0961302244 
 
 
Predávajúci: 
Názov a sídlo:   ROBINCO SLOVAKIA s.r.o. 
 Dolné Rudiny 1, 010 01 Ţilina                          
V zastúpení: Ing. Jaroslav Krbila 
                                                                               konateľ 
Bankové spojenie            Volksbank Slovensko, a.s. pobočka     
                                                                               Ţilina 
Číslo účtu:                                                              4260006204/3100 
IČO:                                                                        31611630 
IČ DPH:                                                                  SK2020444140 
Registračné číslo oprávnenia 
na podnikanie:                                                       Okr.súd Ţilina, oddiel  Sro, 
                                                                               vloţka číslo 2088/L 
Kontakt-tel:                                                             041/ 7635302, 70003651   
                                                                                
 
 

Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom zmluvy je dodanie spotrebného tovaru do frankovacích strojov 

     Názov materiálu                                          Predpokladané mnoţstvo/rok      
- E504/B99E farbiaci valček červený                               16 kusov 
- E501/B99E samolepiace štítky balenie 400 kusov        16 balíkov 

2.  Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar podľa objednávok kupujúceho. 
3.  Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v I. akosti. 
4.  Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. 
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Cena predmetu zmluvy 
  
 1.   Za daný tovar zaplatí kupujúci predávajúcemu cenu dohodnutú v zmysle zákona 
NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej 
vyhlášky č.  87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
2. Ceny tovaru je  

 Názov materiálu                                                   Cena za 1 kus s DPH      
- E501/B99E farbiaci valček červený                       47,79 EUR  (1439,73 Sk*) 
- samolepiace štítky E211 balenie 400 kusov          12,64 EUR  ( 380,79  Sk*) 

* cena prepočítaná konverzným kurzom 1 € = 30,1260 Sk 

3.  V cene tovaru je zahrnuté balenie, doprava do miesta plnenia, clo, dovozná 
priráţka  a DPH. 
4.   Dohodnutú cenu je moţné meniť pri zmene colných a daňových predpisov, pri 
zmene cien vstupných materiálov, pri zmene nákupných cien. Zmenu dohodnutej 
ceny je moţné vykonať len so súhlasom obidvoch zmluvných strán v zmysle zákona 
NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Zmena musí byť 
odsúhlasená obidvomi zmluvnými stranami písomne, formou dodatku k tejto zmluve. 
  

Platobné podmienky 
 
1.  Platba bude realizovaná prevodným príkazom prostredníctvom peňaţného ústavu 
kupujúceho, na základe faktúry vystavenej po dodaní tovaru. 
2.    Faktúra musí obsahovať náleţitosti daňového dokladu. 
3.    Kupujúci sa zaväzuje uhradiť faktúru do 30 dní od jej doručenia. 
4.    Kupujúci neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 
5.    Peňaţný záväzok kupujúceho je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho 
účtu v prospech účtu predávajúceho. 
6. Faktúra za splnenú dodávku bude zaslaná k úhrade na adresu: Krajské 
riaditeľstvo PZ v Nitre, Kalvárska 2, 950 08 Nitra. 
 

Technické  podmienky 
 
1.   Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v poţadovanom mnoţstve do 
miesta dodania podľa objednávky kupujúceho najneskôr do 10 pracovných dní od jej 
doručenia predávajúcemu. 
2.   Súčasťou dodávky bude vţdy dodací list na príslušné objednané mnoţstvo 
tovaru. 
3.     Spôsob prevzatia tovaru zabezpečí kupujúci v mieste dodávky osobou, ktorá je 
zároveň zodpovedná aj za kontrolu tovaru. 
4.    Zmluvné strany sa dohodli na avizovaní zásielky do miesta dodania. Predávajúci 
je povinný vyrozumieť kupujúceho najneskoršie jeden deň pred doručením tovaru. 
V prípade neavizovania dodávky sklad nie je povinný prevziať objednaný tovar v deň 
jeho dodania. 
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Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

 
1. Kupujúci má právo účtovať zmluvnú  pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny 
za príslušný kalendárny mesiac, ak predávajúci nedodrţí záväzky dohodnuté v tejto 
zmluve. 

 

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry nad dohodnutá dobu 
splatnosti má predávajúci právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% 
z fakturovanej ceny za kaţdý deň omeškania. 
 

Iné ujednania 
 

1.   Predávajúci nebude poţadovať náhradu škody spôsobenej neplnením alebo 
čiastočným plnením zmluvy ak kupujúci neobjedná predpokladané mnoţstvo 
predmetu zmluvy z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov správcom 
rozpočtovej kapitoly. 

 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1.   Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami. 
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2012 s moţnosťou predĺţenia 
o jeden rok . 
3.   Kúpnu zmluvu moţno dopĺňať alebo meniť len formou písomných dodatkov ku 
kúpnej zmluve podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní 
stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
4. Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými v SR. 
5.   Zmluvu je moţné vypovedať písomnou formou ktoroukoľvek zo zmluvných strán 
bez udania dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 1  mesiace a začína plynúť od 
prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. 
6.   Zmluvné strany sa dohodli, ţe prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú 
prednostne riešiť rokovaním o moţnej dohode. 
7.   Táto zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých kaţdý má platnosť originálu. 
Kaţdá zo zmluvných strán obdrţí po dva výtlačky. 

  
 
V Ţiline  dňa.............                                             V  Nitre dňa................................ 

 
                                    
 

....................................................                               ........................................... 
           predávajúci                                                                      kupujúci   
 
    Ing. Jaroslav Krbila                                                        plk.JUDr. Dušan Síleš                      
          konateľ                                                                  riaditeľ KR PZ v Nitre 
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