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Kúpna zmluva 
 

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
 
Zmluvné strany 
 
Objednávateľ: 
Obchodné meno: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno - Tőkési - ág 

Kistérség 
Sídlo:    Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky 
IČO:    37985001 
DIČ:   2021983007 
V zastúpení:  Ing. Zoltán Marczell – štatutárny zástupca 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s. 
IBAN:    SK33 5200 0000 0000 1248 0355 
 
(ďalej len ,,objednávateľ“) 
 
 
Dodávateľ: 
Obchodné meno:  ÁLDOR spol.  s r.o. 
Sídlo:    929 01 Malé Dvorníky č. 17 
IČO:    36261751 
IČ DPH:  SK2021834397 
V zastúpení:  Ladilav Pálffy – konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s. 
IBAN:   SK35 5200 0000 0000 0772 5573 
 
(ďalej len „dodávateľ“) 
 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom kúpnej zmluvy je: 
 Záväzok dodávateľa dodať: 

- materiálové zabezpečenie pre postavenie paletového hávedníka  
 

 
počet MJ  podujatie 

Cena 
celkom 
bez DPH 

palety 5,00 ks 

14 x 490,00 
Eur 

tehly 8,00 ks 
škridle 28,00 ks 
hrebenáče 4,00 ks 
drôtené pletivo 

Na výplň 14 
kusov 

hávedníkov 

lístie, seno, slama 
drevené polienka 
malé kvetináče 
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- materiály k hre zameranej na separovaný zber odpadov  
 

počet MJ 
Cena celkom 

bez DPH 
Odpadové nádoby na 
separovaný zber - min. 50 l, 
min. 5 rôznych druhov 

10,00 ks 150 ,00 Eur 

 
- materiály k príprave herbára 
 

 
počet MJ 

Cena celkom 
bez DPH 

Skicár A4 10 listový blok 28,00 balení 

350,00 Eur 

Blok farebných papierov - 8 
listov 28,00 balení 
Lepiaca tyčinka min 20 g 28,00 kusov 
Nožnice  14,00 kusov 
Fixky 12 ks 14,00 balení 

 
pre účely projektu s názvom: "Kukkonia - environmentálna výchova detí" 
v rozsahu podľa tejto zmluvy. 

 
 Záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi za dodaný tovar a za 

vykonanú prácu cenu podľa čl. III. tejto zmluvy. 
 
 

Článok II. 
Čas plnenia 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 10.09.2017. 
 
 

Článok III. 
Cenové a platobné podmienky 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za dodanie tovaru a vykonanú 

prácu podľa tejto zmluvy: 
 
Cena bez DPH    990,00 EUR 
DPH 20 %     198,00 EUR 
Cena s DPH  1 188,00 EUR 

 

2. Platba podľa bodu 1. tohto článku bude realizovaná prevodom na bankový 
účet dodávateľa. 
 

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť fakturovanú čiastku do 30 kalendárnych dní 
po doručení faktúry, ktorú vystaví dodávateľ. 
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4. V prípade že je objednávateľ v omeškaní so splatením faktúry, je dodávateľ 

oprávnený účtovať sankciu v podobe úroku z omeškania vo výške 0,05 %  
z akumulovanej dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania. 

 
 

Článok IV. 
Všeobecné podmienky 

 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1 zákona 
č.546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. 

2. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto 
zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalších všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

 
3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne vo 

forme dodatkov a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú 
neplatné. 

 
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach rovnakej právnej sily, pričom 

každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. 
 

5. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť k uzavretiu tejto 
zmluvy, že zmluva je uzatvorená po vzájomnom prejednaní, v zmluve prejavili 
svoju vôľu slobodne, vážne a zrozumiteľne, bez nátlaku, nie v tiesni, že si 
zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu rozumejú, a ako prejav súhlasu s celým 
obsahom tejto zmluvy ju obidve zmluvné strany potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi. 

 
 

 
V Malých Dvorníkoch, dňa 29.06.2017 
 
 

 
     Za objednávateľa:     Za dodávateľa: 
 
 
 
  podpísaná      podpísaná 
           ......................................          ..................................... 
   Ing. Zoltán Marczell                     Ladislav Pálffy 
         štatutárny zástupca Združenia obcí                    konateľ spoločnosti 
             Mikroregión Klátovské rameno 


