
 

                                        ZMLUVA O ODBERE TOVARU 

(ďalej len „zmluva“)uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov 
 
 

                                             I. Zmluvné strany 

 

1. Predávajúci: INMAT s.r.o. 
     Sídlo:            Streďanská 11/1221, 955 01 Topoľčany 
     IČO:              35739584 
     DIČ DPH:      SK2021384453 
     IBAN:            SK32 0200 0000 0000 7114 8192 
     Zapísaný:      v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 
                           odd.: Sro, vl. č: 40937/N 
     email:            inmat@inmat.sk 
     Zastúpený:    Rastislav Hanuš, konateľ 
 (ďalej len „predávajúci“) 
 
2. Kupujúci:   Mestské služby Topoľčany s.r.o. 
      Sídlo:        Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01  Topoľčany 
      IČO:          44818378 
      DIČ DPH:  SK2022854053 
      IBAN:         SK49 0200 0000 0026 2309 2756 
      Zapísaný:  v Obchodnom registri Okres. súdu Nitra, odd. SRO,vl.24871/N 
      email:         mestskesluzby@topolcany.sk 
      Zastúpený:  Mgr. Martin Bucko, konateľ 
(ďalej len „kupujúci“) 

 

II. Predmet zmluvy 

 

1.Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je úprava základných podmienok prevodu 
vlastníckeho práva k tovaru (ďalej len tovar) :  
- kúrenársky materiál 
- plynárenský materiál 
- vodoinštalačný materiál  
 
 

 III. Podmienky zmluvy 

 
1.Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar na základe 
objednávky kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje tovar, dodaný na základe svojej 
objednávky, odobrať a zaplatiť kúpnu cenu za tovar uvedenú na daňovom doklade 
(faktúre, dodacom liste). 
2.Kupujúci si v priamom zmluvnom vzťahu s predávajúcim formou objednávky upraví 
podľa svojich potrieb podmienky na množstvo a druh tovaru, miesto a termín plnenia, 
a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy  záručné a obchodné podmienky. 
3.Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu na základe zaslanej objednávky, ktorá 
bude obsahovať: špecifikáciu druhu tovaru, množstva tovaru a cenu tovaru. 



 

Kupujúci si vyhradzuje právo v prípade potreby objednať tovar písomnou objednávkou, 
telefonicky, mailom alebo osobne na mieste plnenia. 

1. 
 

IV. Doba platnosti zmluvy 

 
1. Zmluva sa dojednáva na obdobie od  1.4.2021 do 31.12.2021 
Výpovedná lehota 1 mesiac začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, kedy bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane písomne. 
 
 

V. Dodacie podmienky 

 
1. Miestom dodania tovaru je sídlo predávajúceho. 
2. Odovzdanie tovaru kupujúcemu sa uskutoční povereným zástupcom predávajúceho na 
základe vystavenej výdajky zo skladu k tovaru v mieste plnenia, v množstvách podľa 
objednávky. 
3. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu  doklady, ktoré sú potrebné  na prevzatie 
a užívanie tovaru. 
4.Kupujúci je povinný pri dodaní tovaru potvrdiť prevzatie tovaru na výdajke svojím 
podpisom. Vystavená výdajka slúži ako podklad na vystavenie faktúry s náležitosťami 
daňového dokladu jedenkrát za mesiac. 
5.Kupujúci poverí konkrétne osoby, oprávnené realizovať nákup tovaru. Menovitý zoznam 
poverených osôb tvorí príloha č. 1 tejto zmluvy. 
5.Ak predávajúci nebude schopný počas doby platnosti tejto zmluvy dodať tovar podľa 
čiastkovej objednávky, kupujúci si vyhradzuje právo zabezpečiť tovar zodpovedajúcej 
kvality od iného predávajúceho v množstve nevyhnutnom na pokrytie časovej tiesne. 
 
 

VI. Záručné podmienky 

 
1. Predávajúci zodpovedá za vlastnosti tovaru uvedené v technických normách alebo v 
technických podmienkach dohodnutých medzi predávajúcim a kupujúcim 
2.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom fyzického 
prebratia tovaru povereným zástupcom kupujúceho. Predávajúci je povinný umožniť 
kupujúcemu pri prevzatí tovaru tento skontrolovať. Kupujúci si vyhradzuje právo 
neprevziať nekompletné alebo nekvalitné dodávky. 
3.Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v sortimente a množstve v súlade s touto zmluvou 
a v súlade s objednávkou kupujúceho. Za týmto účelom je kupujúci povinný pri prevzatí 
každej dodávky zistiť jej kompletnosť, kvalitu a skladbu. Za chyby zrejmé už pri odbere sa 
považujú aj tie chyby, ktoré od začiatku robia tovar neupotrebiteľným. 
4. Kupujúci je povinný preberaný tovar skontrolovať na mieste. Vady zistené pri preberaní 
tovaru je kupujúci povinný reklamovať ihneď. Vady zistené neskôr oznámi predávajúcemu  
najneskôr do 2 dní odo dňa prevzatia tovaru a to písomne, telefonicky alebo emailom. 
Na neskôr uplatnené reklamácie sa neprihliada. 
5. Ak po odovzdaní tovaru dôjde zo strany kupujúceho k poškodeniu tovaru vplyvom 
neodborného zásahu, nejedná sa o záručnú udalosť. Záruka sa nevzťahuje ani na 
poškodenie tovaru nevhodnou manipuláciou alebo jeho použitím v rozpore s pokynmi 

2. 
predávajúceho, resp. pokynmi uvedenými v návode na použitie tovaru. Záruka sa 
nevzťahuje ani na prípady ak bol tovar použitý v rozpore s jeho účelom. 



 

. 
 

VII. Kúpna cena a platobné podmienky 

 
1.Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena tovaru sa bude určovať podľa aktuálnej 
cenovej ponuky. O aktuálnej kúpnej cene tovaru je predávajúci povinný informovať 
kupujúceho najneskôr pri nákupe  tovaru a aktuálnu kúpnu cenu uviesť na výdajke. 
2.Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a predloženej 
predávajúcim po spočítaní vystavených čiastkových výdajok v časovom úseku 1 mesiac. 
3.Faktúra predávajúceho musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené 
príslušnou platnou legislatívou 
4. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia. Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa 
považuje deň pripísania fakturovanej kúpnej ceny na účet kupujúceho. 
V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny má predávajúci právo účtovať 
kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň 
omeškania. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúcemu prináleží spätný bonus, ktorý vypočíta 
predávajúci za časový úsek 3 mesiace. Kupujúci vystaví o tomto bonuse daňový doklad – 
dobropis so splatnosťou 14 dní. 
Tabuľka rabatov podľa druhu odobratého tovaru tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. 
 
 

VIII. Vlastnícke právo k predmetu kúpy 

 
 

1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny podľa 
tejto zmluvy. 
 

 

IX. Zánik a vypovedanie zmluvy 

 
1.Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana 
okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, 
ktorá jej vinou druhej strany vznikla, v súlade splatnou právnou úpravou. Zmluvné strany 
sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať porušenie 
akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť 
zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci. 
2.Pokiaľ má jedna zo zmluvných strán v úmysle odvolávať sa na vyššiu moc, musí 
existenciu tohto dôvodu oznámiť druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o 
vyššej moci dozvedela. 
3. V prípade odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, 
zostávajú však zachované nároky na náhradu škody, ktoré vznikli v priamej súvislosti s 
porušením zmluvných povinností. 
4.Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o 
odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 
5.Obe zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať písomne bez uvedenia dôvodu. Zmluvné 
strany si pre prípad výpovede dohodli výpovednú lehotu 1 mesiac, ktorá platí pre obe 
zmluvné strany. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 
doručení výpovede druhej zmluvnej strany. 
 
 
 



 

 

 X. Záverečné ustanovenia 

 

1.Táto zmluva môže byť menená, resp. doplňovaná iba písomnou formou po dohode 
obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy, uvedené v písomných dodatkoch, 
budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
2.Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne platnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 
3.Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory z tejto zmluvy budú riešiť prednostne 
osobným rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté 
medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa riadia slovenským právnym 
poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvne nedohodnú, budú postúpené na 
rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu. 
4.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť 
originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie zmluvy. 
5.Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
6.Zmluvné strany súhlasia s použitím osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu v súlade s 
touto zmluvou a platnými normami GDPR. 
 
 
 

 

 

V Topoľčanoch, dňa: 1.4.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                       ……………………………………... 
 
           predávajúci                                                      kupujúci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÍLOHA č. 1 

 
k Zmluve o odbere tovaru. 

 
 

 Zoznam zamestnancov  Mestských služieb Topoľčany, s.r.o. oprávnených realizovať 

nákup tovaru : 

 

p.   Grach   Štefan 

 

p.  Hrdlica  Rastislav 

 

p.  Lacko  Miloš 

 

 

 

 

 
V Topoľčanoch, dňa : 1.4.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                ––––––––––––––––––––––––––- 

                                                                                                Mgr. Bucko Martin – konateľ 

                                                                                                Mestské služby Topoľčany,s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RABATOVÁ LISTINA 
  SORTIMENT CENA 3. 

  AL-KO čerpadla 10 

  ALCAPLAST - sifóny 25 

  ALCAPLAST - podomietkové systémy 25 

  ALCAPLAST - sedátka 25 

  ALCAPLAST - sprchové žlaby 25 

  ALFA - PA modré 10 

  AQUA - filtre 10 

  ARIES batérie 10 

  ARISTON ohrievače 15 

  ATLAS filtre 15 

  AZ hadice na plyn 25 

  BACTI 10 

  DANFOSS 10 

  DRAŽICE 15 

  DREZY 10 

  EUROTIS, EUROGAS 10 

  FLAMENCO 15 

  GIACOMINI 25 

  GEBERIT 20 

  GEBO 10 

  OCE rebrikove radiatory 25 

  HAKL 10 

  HERZ plastohliník 25 

  HERZ ostatné armatúry 25 

  HONEYWELL 10 

  HT 25 

  ITAP 20 

  IZOLÁCIA 20 

  JIKA keramika 20 

  JIKA nábytok 20 

  KARMA 5 

  KANALIZÁCIA PVC 30 

  KLASSIK KB batérie 10 

  KLUDI batérie 25 

  KOLO keramika 25 

  KORAD 25 

  KOTUČE 10 

  MKW sedátka 20 

  NOVASERVIS TITANIA 10 

  NOVASERVIS METALIA 15 

  NOVASERVIS inštal.materiál 10 

  NOVASERVIS kupelňové doplnky 10 

  OBJIMKY LARF + skrutky 10 

  PPR EKOPLASTIK 20 



 

  QUADRIGA 16 

  REFLEX expanzomaty 20 

  REMS 10 

  RUROVINA čierne 10 

  RUROVINA pozink 10 

  RURY LDPE voda 10 

  RURY PE plyn 10 

  SLOVARM 10 

  SANCO 20 

  SEVILLA 20 

  SCHELL 20 

  SOUDAL 10 

  STELRAD 40 

  TATRAMAT 10 

  VENTS mriežky + ventilátory 10 

  VIEGA - MEĎ 30 

  VIEGA - UHLIKOVKA 30 

  VIEGA - MOSADZNE FITINGY 30 

  WATTS - poišťaky, odvz.banky 10 

  WEBERMAN čerpadlá 25 

  WILO 10 

 


