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A ZMLUVA 
4*o/ 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov medzi 

K P plus, s. r. o. 

so sídlom: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

zapísaná v 

v mene spoločnosti koná:

(ďalej len „predávajúci") 

MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok

36475025 

2020021905 

SK2020021905 

SLSP 

SK81 0900 0000 0051 6277 6015 

OR Okresný súd Prešov, vložka č. 13014/P

Dušan Jankura 

 

Obec Kysak

so sídlom: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Kysak 146, 044 81 Kysak

00324400 

2021244841 

Bankové spojenie: 
IBAN: 

Primá banka Slovensko, a.s. 
SK20 5600 0000 0004 0642 7012 

v mene spoločnosti koná: Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce 
(ďalej len „kupujúci") 

(ďalej spolu len „zmluvné strany") 

takto:

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle ust. zákona č. 343/2015

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto

zmluvy použil postup verejného obstarávania - „Vybavenie odborných učební Základnej školy

Kysak", Časť 4: Knižničný fond. 

1.2 Kupujúci za nižšie uvedených podmienok uzatvára s predávajúcim ako úspešným uchádzačom

v rámci uskutočneného verejného obstarávania podľa ods. 1.1 tohto článku zmluvy túto kúpnu

zmluvu za nižšie uvedených zmluvných podmienok. 
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2 
2.1 

PREDMET ZMLUVY 

Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie uvedené hnuteľné veci - 

Knižničný fond pre školské učebne a previesť na neho vlastnícke právo k týmto veciam 

(ďalej len „tovar"): 

P.č. v 
projekte 

Názov výdavku 
Merná 

jednotka 
Množstvo 

Aktivita 1. Obstaranie školskej knižnice v ZŠ Kysak 

4. Pracovné listy pre ZŠ, 6.ročník ks 5 

5. Pracovné listy pre ZŠ, 7.ročník ks 5 

6. Pracovné listy pre ZŠ, 8.ročník ks 5 

7. Pracovné listy pre ZŠ, 9.ročník ks 5 

8. 
Knihy pre povinné čítanie SJ 

Sada odporúčaných 64 titulov Odporúčaného čítania pre 
ZŠ v počte 167 ks 

sada 1 

9. 
Knihy "Beletria " 
Sada odporúčaných 140 titulov Beletrie pre ZŠ v počte 
140 ks 

sada 1 

10. 

Knižničný fond -1 

(Pracovné zošity ZŠ) 

Sada odporúčaných 52 titulov Pracovných zošitov pre ZŠ 

v počte 238 ks 

sada 1 

11. 

Knižničný fond - 2 

(Náučná literatúra) 

Sada odporúčaných 68 titulov Náučnej literatúry pre ZŠ v 

počte 141 ks 

sada 1 

12. 

Knižničný fond - 3 

(Encyklopédie, fakty) 

Sada odporúčaných 88 titulov Encyklopédií, faktov pre ZŠ 

v počte 88 ks 

sada 1 

14. Nástenné portréty osobností ks 20 

Technická špecifikácia a jednotkové ceny k predmetu zmluvy sú uvedené v Špecifikácii

predmetu zákazky a v Cenovom formulári, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2.2 Predávajúci sa zároveň zaväzuje uskutočniť všetku potrebnú inštaláciu tovaru a zaškolenie 

osôb určených kupujúcim k používaniu tovaru. 

2.3 Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa článku 7 tejto zmluvy. 

7
". VYHLÁSENIA

3.1 Predávajúci vyhlasuje, že má potrebné vedomosti, aby mohol vykonat všetky nasledujúce

vyhlásenia, a berie na vedomie, že pravdivosť a úplnosť každého z týchto vyhlásení je

rozhodujúcou skutočnosťou pre kupujúceho pri uzatváraní tejto zmluvy. 

3.2 Predávajúci vyhlasuje a zaručuje kupujúcemu, že: 
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C je výlučným vlastníkom tovaru bez obmedzenia iným zmluvným vztahom alebo 

dohodou stretou osobou, či už písomnou alebo ústnou, ktorá by mohla akýmkoľvek 

spôsobom ovplyvniť vlastnícke právo, budúcu držbu a užívanie alebo budúcu 

dispozíciu s nimi, a že neprebiehajú a ani nemá vedomosť o tom, že by mohli prebiehať 

akékoľvek súdne alebo iné konania, ktoré by mohli mať takéto alebo obdobné 

následky; 

tovar nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, najmä záložným právom, 

nájomným vzťahom, predkupným právom alebo inými zabezpečovacími záväzkami; 

tovar neporušuje práva duševného vlastníctva tretích osôb; 

kupujúceho oboznámil so všetkými právnymi vzťahmi týkajúcimi sa tovaru, že všetky 

tieto vzťahy sú pravdivo, úplne a presne opísané v tejto zmluve a že neexistujú žiadne 

iné právne vzťahy k tovaru, ktoré by neboli opísané v tejto zmluve; 

následne po podpísaní tejto zmluvy sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by prekážalo 

alebo bránilo prevodu tovaru na kupujúceho a zaväzuje sa konať tak, aby mohol splniť 

svoje povinnosti podľa tejto zmluvy; 

mu nie sú známe žiadne také vady tovaru, na ktoré by mal kupujúceho osobitne 

upozorniť. 

3.3 Predávajúci berie na vedomie, že vyhlásenia uvedené v odseku 3.2 tohto článku su pre
kupujúceho podstatnou skutočnosťou na uzatvorenie tejto zmluvy a v prípade, že sa 

>
 priebehu troch (3) rokov po podpise tejto zmluvy ukáže nepravdivost vyššie uvedených 

vyhlásení, bude to pre kupujúceho dovodom na odstúpenie od tejto zmluvy.

 PODMIENKY DODÁVKY TOVARU 

4.1 Miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy je: Základná škola s materskou školou, 065 45

Plavnica 244 

4.2 Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania v lehote do 5 mesiacov odo dňa

účinnosti tejto zmluvy. 

4.3 Predávajúci je povinný minimálne tri (3) dni vopred kupujúcemu písomne oznámiť presný

termín dodania tovaru s uvedením dátumu a hodiny dodania. Termín odsúhlasený

kupujúcim je pre zmluvné strany záväzný. 

4.4 Predávajúci je povinný uskutočniť montáž tovaru v mieste dodania za účelom jeho

sfunkčnenia a zaškoliť min. 2 osoby určené kupujúcim k používaniu tovaru. 

4.5 Kupujúci potvrdí prevzatie tovaru od predávajúcemu na dodacom liste resp. kupujúci

potvrdí prevzatie tovaru po jeho inštalácii v mieste dodania a po zaškolení ním určených

osôb k používaniu tovaru v písomnom preberacom protokole. Predávajúci je povinný

odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady vzťahujúce sa na tovar a to najmä: pokyny pre

údržbu, návod na použitie, resp. návod na obsluhu tovaru a všetkých jeho častí, servisná

knižka a prehlásenie o všeobecnej bezpečnosti výrobku a to v slovenskom jazyku. 

4.6 Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare a vlastnícke právo prechádza na kupujúceho

momentom skutočného prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho, nie však skôr, ako
podpisom dodacieho listu resp. preberacieho protokolu. 
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4.7 Tovar musí byť v súlade s požiadavkami, nákresmi a špecifikáciami uvedenými v prílohe č. 1 

k tejto zmluve, ako aj s príslušnými zákonmi, nariadeniami, technickými normami (aj 

nezáväznými) štandardmi platnými Európskej únii 
medzinárodnými a národnými štandardmi a riadnou výrobno

členských štátoch,
praxou. Tovar, jeho

  

C
 

označenie a balenie nesmie porušovat práva tretích osôb, najmä patenty, obchodné

známky a iné práva duševného (vrátane priemyselného) vlastníctva tretích strán. 

4.8 Predávajúci je povinný tovar zabaliť spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru,

najmä počas jeho prepravy do miesta plnenia. 

 

ZARUKA 

5.1 Kupujúci je povinný vykonat prehliadku dodaného tovaru s bežnou starostlivosťou

najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. 

5.2 Na základe dohody zmluvných strán sa na dodaný tovar vzťahuje záruka so záručnou dobou

24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. 

5.3 Predávajúci preberá záruku, že počas záručnej doby 

a) tovar bude presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy, 

b) tovar bude nový, funkčný a bezvadný v spracovaní a materiáli, 

c) kupujúci získa vlastnícke právo k tovaru, neobmedzené žiadnymi záložnými

právami, bremenami a skutočnými alebo uplatnenými porušeniami patentov,

autorských práv alebo ochranných známok, 

tovar bude obchodovatelný, bezpečný a vhodný na kupujúcim zamýšľané účely. 

5.4 V prípade výskytu vad na dodanom tovare počas záručnej doby má kupujúci práva

vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby.

V prípade nároku na odstránenie vád tovaru je predávajúci povinný vady na vlastný účet

odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie,

pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa

vada bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy je možné

uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti dodávky tovaru. V prípade, že bude predávajúci

v omeškaní s odstraňovaním vád tovaru opravou po dobu dlhšiu ako 15 dní, má kupujúci

právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady dodaného tovaru na náklady predávajúceho. 

5.5 V prípade, že kupujúci z dôvodu omeškania predávajúceho, opraví alebo zabezpečí opravu

vady dodaného tovaru treťou osobou, záručná doba podľa ods. 5.2 tohto článku zmluvy

ostáva zachovaná v celom rozsahu. 

5.6 Zodpovednosť predávajúceho za vady nie je dotknutá tým, že kupujúci neoznámil

predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení

odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Kupujúci teda môže

reklamovať vady tovaru bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné

reklamácie je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho písomne najneskôr do 14

pracovných dní odo dňa, keď vadu skutočne zistil, najneskôr však počas trvania záručnej

doby. Uplatnenie vád tovaru a nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru musí kupujúci

uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady tovaru musí obsahovať

stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje. 

o
 SANKCIE 
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6.1 V prípade omeškania predávajúceho s riadnym dodaním tovaru alebo jeho časti po dobu

dlhšiu ako 30 dní je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

6.2 V prípade, že kupujúci potom, čo bude v omeškaní s platením kúpnej ceny, túto nezaplatí

ani na písomnú výzvu predávajúceho, predávajúci bude oprávnený od tejto zmluvy

odstúpiť. 

 

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1 Na základe dohody zmluvných straň bola kúpna cena stanovená na sumu vo výške: 

Cena bez DPH v 

EUR: 

DPH 10% v EUR: 

DPH 20% v EUR: 

Cena s DPH v EUR: 

7.925,00,-

C

688.50, -
208,00,- 
821.50, -

slovom: sedemtisícdeväťstodvadsatpät,00 EUR 
slovom: šesťstoosemdesiatosem,50 EUR 
slovom: devestoosem,00 EUR 
slovom: osemtisícosemstodvadsaťjeden,50 EUR

7.2 Takto stanovená kúpna cena sa aplikuje počas celej doby trvania tejto zmluvy a môže byt

zmenená len dohodou zmluvných strán. 

7.3 V kúpnej cene podľa odseku 7.1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady a výdavky

predávajúceho, ktoré súvisia s dodaním, montážou tovaru a zaškolením obsluhy podľa tejto

zmluvy. 

7.4 Kúpna cena podľa ods. 7.1 tohto článku zmluvy je splatná po riadnej dodávke tovaru podľa

článku 4. tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej predávajúcim v lehote do 60 dní odo

dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle

všeobecne záväzných právnych predpisov a ktorej prílohou bude dodací list resp. preberací

protokol potvrdený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr po dodaní

tovaru kupujúcemu. 

7.5 V prípade námietok kupujúceho voči správnosti vystavenej faktúry je kupujúci túto faktúru

do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu povinný vrátiť predávajúcemu spolu

s vytknutím jej nesprávnosti. V prípade oprávnených námietok sa má za to, že faktúra

nebola doručená kupujúcemu. 

7.6 V prípade reklamácie vád dodávky tovaru až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany

záväzným spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) kupujúci nie je

v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za reklamovanú dodávku tovaru alebo akúkoľvek jej

časť. 

7.7 Kupujúci je oprávnený zadržať časť kúpnej ceny vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej

hodnoty vyúčtovanej faktúrou v prípade, ak u predávajúceho nastanú dôvody pre zrušenie

registrácie pre daň z pridanej hodnoty a/alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

zverejní predávajúceho v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody pre zrušenie registrácie

pre daň z pridanej hodnoty vedenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky, a to

až do času, keď predávajúci hodnoverným spôsobom preukáže kupujúcemu, že u neho tieto

dôvody pominuli. 

7.8 Predávajúci sa zaväzuje vysporiadať svoj záväzok na daň z pridanej hodnoty z vystavenej

faktúry voči správcovi dane v zákonom stanovenej lehote. V prípade nesplnenia tejto
povinnosti voči správcovi dane a následného núteného ručenia kupujúceho za túto daň, sa 
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predávajúci zaväzuje nahradiť kupujúcemu takto vzniknutú škodu v plnej výške uhradenej

dane z pridanej hodnoty. Náhrada škody je splatná v lehote do desiatich pracovných dní od

doručenia jej vyúčtovania predávajúcemu. 

C

DORUČOVANIE

8.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia vratane tých, ktoré

vyvolávajú právne účinky (ďalej len „oznámenia") budú medzi zmluvnými stranami

zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo faxom alebo e-mailom. Ak

bolo oznámenie zasielané poštou, sa považuje za doručené dňom, v ktorom ho adresát

prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak

sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa ods. 8.2 vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo

oznámenie zasielané faxom alebo e-mailom alebo oznamované osobne v pracovný deň

v čase od 8.00 hod do 16.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp.

oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň. 
8.2 Pre kupujúceho budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené

údaje: 

adresa: Kysak 146, 044 81 Kysak 

kontaktné osoby: Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce 

tel.: +421 55 729 05 91 
Q -mail: starosta@kysak.sk, 

rc pre predávajúceho budu všetky oznámenia doručované alebo oznamované na C

uvedene údaje:

adresa: 

kontaktné osoby: 

MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok 
Dušan Jankura 
tel.: 0905 454 087 
e-mail: sklad@kpplus.sk 

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-

mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené. 

8.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré

sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny

týkajúce sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla,

bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,

reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana

nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie,

a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 

 SUBDODÁVATELIA 

9.1. Na plnenie predmetu zmluvy môže predávajúci využit subdodávateľov. Predávajúci je

povinný pri uzatvorení zmluvy uviest zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje 

všetkých známych subdodávateľoch predávajúceho v čase uzatvorenia tejto zmluvy 

O
 H

5 
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údaje o osobe oprávnenej konat za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa

pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávatelov tvorí prílohu c. 2 k tejto zmluve  

obsahuje okrem uvedených údajov podiel plnenia zo zmluvy v % a stručný opis časti

zmluvy, ktorá bude predmetom subdodavky. 

9.2 Predávajúci je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

subdodávateľovi, a to do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa predávajúci dozvedel O
 o

 

tejto zmene. Zoznam subdodávateľov predávajúceho, ktorý predávajúci predložil do času
uzavretia Kúpnej zmluvy spolu s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch v 
zmysle § 41 zakona O

 verejnom obstarávaní, údaje o osobe oprávnenej konat za 

9.3

subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, tvorí 

Prílohu č. 3 Kúpnej zmluvy. 

K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení kupujúcim na základe aktualizovania 

Prílohy č. 2 dodatkom ku Kúpnej zmluve. Predávajúci je povinný najneskôr 5 pracovných 

dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne 

oznámiť kupujúcemu zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov 

pôvodného aj nového subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu ku Kúpnej 

zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v 

rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu dátum narodenia (aktualizovaný zoznam 

subdodavatelov). V prípade zmeny subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho subdodávateľa

počas trvania Kúpnej zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu alebo

doplnenie týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a zároveň nesmú

u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o

verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu sa preukazuje vo

vzťahu k tej časti k predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť Splnenie osobného

postavenia nový subdodávateľ preukáže predložením relevantných dokladov. Zároveň 

každý takýto subdodávatel

verejného sektora v súlade

registri partnerov verejného 

', ktorý má povinnost zapisovat sa do registra partnerov 
s § 11 zakona o verejnom obstarávaní, musí byť zapísaný v 

sektora. Predávajúci kupujucemu spolu s oznámením o zmene 

subdodavatela predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1

ZVO od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie

týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša poskytovateľ 
bez nároku na ich uhradu objednávateľom. V prípade, 

spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b), 

c avrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať podmienky 
zakona o verejnom obstarávam, kupujúci písomne 

ze navrhovaný subdodávateľ bude

kupujúci ho schváli. V prípade, že

účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b)

požiada predávajúceho o jeho
nahradenie. Predávajúci doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo

dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak kupujúci neurčí dlhšiu lehotu. Súčasne sa

vzťahuje na nového subdodávateľa povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného

sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z.. 

V prípade , že predávajúci nedoručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných

dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, resp. v lehote určenej kupujúcim,

bude toto kupujúci považovať za podstatné porušenie zmluvy a môže odstúpiť od zmluvy. 

9.5 Kupujuci sa zaväzuje pri plnení predmetu Kúpnej zmluvy poskytnúť predávajúcemu

potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu splnenia predmetu Kúpnej

zmluvy. 
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10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1 Právne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. 

10.2 Vzhľadom na skutočnosť, že dodanie tovaru podľa tejto zmluvy bude financované aj

z prostriedkov Európskej únie, ktoré majú byť Kupujúcemu poskytnuté podľa Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len ako „Zmluva o NFP"), zmluvne 
strany sa dohodli, že predávajúci je povinný strpiet výkon kontroly/auditu/overovania

súvisiaceho s dodávaným tovarom a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti

Zmluvy o NFP na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku

potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti predávajúceho je podstatným porušením

zmluvy, ktoré oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť. Oprávnené osoby na výkon

kontroly/auditu sú najmä: 

a. Poskytovateľa ním poverené osoby, 

cr
 

Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a nimi poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverene osoby, 

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výko 

kontroly/auditu, 

C
 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ 

10.3 Predávajúci a kupujúci sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne príjmu opatrenia na nápravu

nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním a to v lehote stanovenej

kupujúcim. 

10.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a zároveň po

splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky, ktorá je predmetom tejto

zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t.j. doručenie správy z kontroly verejného

obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi nenávratného finančného príspevku 

10.5 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 

10.6 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. 

10.7 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej

záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody

súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať

zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd. 

10.8 Neoddeliteľnú súčast zmluvy tvorí Príloha č. 1, ktorá obsahuje Cenový formulár 
Špecifikáciu predmetu zákazky. 

 

10.9 Tato zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva pre kupujúceho a dva pre
predávajúceho. 
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10.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnost nie

je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných

podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a

vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne

podpisujú. 

V Kežmarku, dňa 10.3.2021

V
 >

Za kupujúceho: 

Ing. Ľubomír Krajňák 

starosta obce Kysak 
 

Príloha č. 1 špecifikácia predmetu zákazky, Cenový formulár 

Príloha č. 2 - Zoznam známych subdodávateľov (vypĺňa a predkladá len úspešný uchádzač - 
zhotovíte!' pri podpise zmluvy) 

Príloha č. 2 
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Zoznam známych subdodávateľov

P.č. Subdodávateľ 
(obchodné meno, 
sídlo alebo miesto 
podnikania, IČO, 
osoba oprávnená 
konať za 
subdodávateľa v 

rozsahu meno a 

priezvisko, adresa 

pobytu, dátum 
narodenia) 

Kontaktná 
osoba 
(Meno 
a Priezvisko, 
tel.číslo, email) 

Popis prác 
vykonávaných 
subdodávateľom 
(odkaz na 

stavebný objekt, 

jeho časť, 

prípadne položky) 

Podiel plnenia 
zmluvy v % 
z celkového 
objemu 

Podiel 
plnenia 
zmluvy vo 
fínan. 
vyjadrení 
v EUR bez 
DPH 

X X X X X X 

X X X X X X 

x X X X X X 

x X X X x X 

x X x x x X 

x X x x x X 

x X x x x x 

x X x x x x 

x X x x x x 

x X x x x x 
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Príloha č. 4-4 Výpočet zmluvnej ceny /cenový formulár pre časť 4 Knižničný fond | 

Názov verejného 
obstarávateľa Obec Kysak 

 

Názov verejného 
obstarávania Vybavenie odborných učební Základnej školy Kysak 

P.č. v 
projek 

te 
Názov výdavku 

Merná 
jednotka Množstvo 

Jednotkov 
á cena 

Výdavky 
celkovo bez 

DPH 

Výdavky 
celkovo s 

DPH 
Požadovaná min. špecifikácia predmetu zákazky 

Navrhovaná 
špecifikácia predmetu 

zákazky - 
ÁNO/NIE/Ekvivalent, 

Vvrobca/tvD.ozn. 
Aktivita 1. Obstaranie školskej knižnice v ZŠ Kysak     

4. 
Pracovné listy pre 

ZŠ, 6.ročník 
ks 5 18,00 90,00 108,00 

Pracovné listy pre ZŠ, e.ročník, Vlastnosti látok. Obsah: návody riešenia a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na využití 

pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné. Tematický obsah experimentov: Prelievanie vzduchu a plynu, Fúkanie guľôčky do fľašky, Guľôčky v oleji, 

Plávanie kovovej spinky na vode, Pružnosť mydlovej blany, Plávajúca plechovka, Karteziánsky potápač, Galileiho teplomer, Prelievanie vody z 

fľaše do fľaše, Horenie sviečky, Papierový most, Odraz lopty, Balansujúci vtáčik na bidle. 
(ÁNO - 1K199010A) 

5. 
Pracovné listy pre 

ZŠ, 7.ročník 
ks 5 18,00 90,00 108,00 

Pracovné listy pre ZŠ, ľ.ročník, Teplo a skupenské premeny. Obsah: návody riešenia a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na 

využití pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné. Tematický obsah experimentov: Čo drží viečko na zaváraninovej fľaške, Ako udržať vodu v 

prevrátenom pohári, Prečo je problém zodvihnúť papier, Odfúknutie fľašiek od seba, Vybratie valčeku von z otvoru hranola, Nabratie vody do 

prevrátenej fľaše, Čo horí na sviečke, Problém vriacej vody v injekčnej striekačke, Prečo mydlové bubliny praskajú, Zdvihnutie ľadu pomocou 

špajdle, Určenie dotykom čo bude teplejšie ?, Zapaľujeme papier, Odrezaný plameň sviečky, Zohriaty vzduch a nárast tlaku 

(ÁNO - 1K199011 A) 

6. 
Pracovné listy pre 

ZŠ, 8.ročník 
ks 5 18,00 90,00 108,00 

Pracovné listy pre ZŠ, 8.ročník, Optika. Obsah: návody riešenia a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na využití pomôcok, 

ktoré sú ľahko dostupné. Tematický obsah experimentov: Tieň, polotieň, Obraz za zrkadlom, Čo je za akváriom, Zrkadlový obraz obrátený a 

zväčšený a zmenšený, Zväčšenie a zmenšenie obrazu pomocou spojky, Pohľad cez rozptylku, Rozpoznanie krátkozrakosti a ďalekozrakosti, 

Skladanie farieb. (ÁNO-1K199012A) 

7. 
Pracovné listy pre 

ZŠ, 9.ročník 
ks 5 18,00 90,00 108,00 

Pracovné listy pre ZŠ, 9.ročník, Elektrina a magnetizmus. Obsah: návody riešenia a vysvetlenia jednoduchých experimentov, založených na 

využití pomôcok, ktoré sú ľahko dostupné. Tematický obsah experimentov: Zelektrizovanie balónov, Pohyb predmetov (bublina, vrtuľka) 

elektrostatickým pôsobením, Elektrostatický zvonček, Elektrizovanie dotykom, Telesá sa elektrostaticky odpudzujú, Je celý magnet 

magnetický?, Ako sa dá z klinca urobiť magnet, Magnetické pole bez magnetu, Magnet a cievka, Pohyb vodičom s prúdom, Elektromotor, 

Otáčanie vodivého kotúča na vode. 
(ÁNO - 1K199013A) 

8. 

Knihy pre povinné 

čítanie SJ 

Sada 

odporúčaných 64 

titulov 

Odporúčaného 

čítania pre ZŠ v 

počte 167 ks 

sada 1 1 377,00 1 377,00 1 514,70 

Sada odporúčaných 64 titulov Odporúčaného čítania pre ZŠ v počte 167 ks : 

Dobšinský Pavol: Slovenské rozprávky 1. - 4. vydanie; Podjavorinská Ľudmila: Čin-Čin, 3.vydanie; Čulmanová Beatrica: Slovenské povesti; 

Rowlingová Joanne K.: Harry Potter 1 - Ilustrovaná edícia; Harry Potter 2 - ilustrovaná edícia; autor neuvedený: Harry Potter - Sprievodca k 

filmom; Kolektív: Najkrajšie rozprávky H.CH.Andersena; Figuli Margita: Tri gaštanové kone; Ezopove bájky; Pištáčik; Emil z Lonnebergy; Pippi 

Dlhá pančucha set; Hobit; Krista Bendová: Osmijanko rozpráva 8x8=64 rozprávok ; Mária Ďuríčková: Danka a Janka v rozprávke ; Danka a 

Janka ; Marianna Grznárová: Maťko a Kubko ; Josef Čapek: Rozprávky o psíčkovi a mačičke ; Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ ; Roald 

Dahl: Charlie a továreň na čokoládu ; Kamoš obor; Matilda ; Čarodejnice ; Fantastický pán Lišiak ; Krista Bendová, Tomáš Janovic: Bola raz 

jedna trieda ; Pavol Dobšinský, Ľudovít Fulla: Trojruža ; Jozef Cíger Hronský: Smelý Zajko ; Smelý Zajko v Afrike ; Budkáčik a Dubkáčik ; Eduard 

Petiška, Jindra Čapek: Príbehy tisíc a jednej noci ; Eduard Petiška: Staré ŕecké báje a povesti ; Najkrajšie grécke báje a povesti ; Martin Pitro: 

Staré grécke báje a povesti ; Milan Rúfus: Modlitbičky ; Viera Ryšavá: Príbehy zo starej Bratislavy ; Martin Ťapák: Rysavá jalovica ; Charlotte 

Bronté: Jane Eyrová ; Daniel Defoe: Robinson Crusoe ; Jack London: Volanie divočiny, Biely tesák ; Harald Reinl: Legendárna kolekcia troch 3 

filmov - Winnetou 1., II., III.; Vincent Šikula: Prázdniny so strýcom Rafaelom ; Božena Némcová: Babička ; Nick West: Traja pátrači 8 - Záhada 

kašľajúceho draka ; Róbert Arthur: Traja pátrači 3 - Záhada šepkajúcej múmie ; Traja pátrači 62 - Záhada faraónovho odkazu ; Traja pátrači 7 - 

Tajomstvo ostrova kostier ; Marco Sonnleitner: Traja pátrači 61 -Záhada čierneho škorpióna ; Róbert Arthur: Traja pátrači 59 - Záhada 

Hmlistej hory ; Traja pátrači 6 - Záhada miznúceho pokladu ; Traja pátrači 10 - Záhada Ohnivého oka ; Traja pátrači 60 - Záhada internetového 

upíra ; Mary V. Carey: Traja pátrači 67 - Záhada zlovestného strašiaka ; Megan Stine, H. William Stine: Traja pátrači 76, 77, 78 (3x) ; Mary V. 

Carey: Traja pátrači 71 - Záhada hrozného vlkolaka ; Traja pátrači 75 - Záhada starého denníka ; Traja pátrači 4 - Záhada zeleného strašidla ; 

Róbert Arthur: Traja pátrači 5 - Záhada strieborného pavúka ; André Marx: Traja pátrači 55 - Záhada labyrintu bohov ; Ben Nevis: Traja pátrači 

57 - Záhada tajomného dedičstva ; Marco Sonnleitner: Traja pátrači 63 - Záhada futbalovej horúčky ; Mary V. Carey: Traja pátrači 68, 69, 70 

(3x); William Arden: Traja pátrači 72, 73, 74 (3x); Lucy Maud Montgomery: Anna zo Zeleného domu (kolekcia 1-8); Alica v krajine zázrakov 

(ÁNO - 1K199025B) 



 

9. 

Knihy "Beletria " 

Sada 

odporúčaných 140 

titulov Beletrie pre 

ZŠ v počte 140 ks 

sada 1 1 377,00 1 377,00 1 514,70 

Sada odporúčaných 140 titulov Beletrie pre ZŠ v počte 140 ks : 

Špačková Zora: Babičkine rozprávky nad zlato; Náhliková Alica: Básničky do detskej izbičky; Sedlák Ivan: Ježko Pichliačik - čítanie s 

porozumením; Kollár Jozef: Keď ťa chytím, tak ťa zjem!; Eva Dienerová, Daniela Ondreičková : Maľované čítanie -Mravček Zvedavček; Kurilla 

Janko: Moja kniha o zvieratkách; Kolektív: Moje najmilšie bájky; Nováková Monika: O trpaslíkovi Hundroškovi; Ďuričová Ivona: Prečo lienky 

nosia podkolienky; Lasicová Hana: Pupo a Fazuľka; Hronská Branislava: Ťuki a jeho dobrodružstvá; Zabi nudu; Ďuričová Ivona: Zvieratká z 

abecedy; Černík Michal: Rozprávkové sníčky skryté do básničky; Holeinone Peter: Najkrajšie rozprávky; Jaroš Miro: Čarovné slovíčka; Čisté 

rúčky; Do školy sa teším; Na ceste; Pesničkový neposlušník ; Pri stole; Opet Peter: Život Adama; Petiška Eduard: Anička a básnička; Anička a 

flautička; Slobodová Elena: Zlatá reťaz (1): Ťap, ťap, ťapušky; Zlatá reťaz (2): Bol raz jeden domček; Zlatá reťaz (3): Slnko, poď na naše líčko; 

Zlatá reťaz (4): Orie Janík, orie; Zlatá reťaz (5): Spievam si ja, spievam; Motlová Milada : Riekanky, pesničky a rozprávky; Žigová Ada: O 

snehuliakovi s horúcim srdcom; Fry Michael: Exoti 2: Nulová tolerancia; Exoti 3: Kráľ Karí; Exoti: Lov na šikanátora; Kinney Jeff: Denník 

odvážneho bojka 1: Denník odvážne; Denník odvážneho bojka 2: Rodrick je šéf; Denník odvážneho bojka 3: Posled.kvapka; Denník odvážneho 

bojka 4: Prázdniny p; Denník odvážneho bojka 5: Krutá pravda; Denník odvážneho bojka 6: Ponorková choroba ; Denník odvážneho bojka 7: 

Piate koleso; Denník odvážneho bojka 8: To je ale...; Denník odvážneho bojka 9: Dlhá cesta; Toto nie je denník odvážneho bojka; Rowlingová 

Joanne K.: Fantastické zvery a ich výskyt - pôvodný scenár; Hermiona Grangerová - Sprievodca k filmu; Ron Weasley - Sprievodca k filmom; 

Collinsová Suzanne: Hry o život - trilógia, 5. vydanie; Preclíková Wúrfl Stanislava: Moja vianočná knižka; Havelková Silvia: O Šutierikovi, 

kamennom mužíčkovi; Matthews John & Caitlin: Prefíkané bájky; Špačková Zora: Slovenské rozprávky; Chrobák Dobroslav: Drak sa vracia; 

Hemingway Ernest: Komu zvonia do hrobu; Zbohom zbraniam; Starec a more; Shakespeare William: Ako sa vám páči; Antonius a Kleopatra; 

Búrka; Coriolanus; Cymbelin; Dvaja veronskí šľachtici; Hamlet; Kráľ Lear; Macbeth; Oko za oko; Othello; Romeo a Júlia; Sen svätojánskej noci; 

Shakespeare - komplet 10 kníh; Skrotenie čertice; Sonety; Trojkráľový večer; Veľa kriku pre nič; Veselé panie z Windsoru; Zimná rozprávka; 

Dashner James: Labyrint - trilógia; Dohertyová Meghan: Nebuď hulvát; Green John: Na vine sú hviezdy, 2.vydanie; Papierové mestá, 3. 

vydanie; Poučka o podstate predvídateľnosti Katherine; Green, Maureen Johnsonová, Lauren Myraclová John: Nech sneží; Rowellová 

Rainbow: Eleanor a Park; Fanúšička; Láska; Rozum; Narcis; Uršuľa; Krv; Útek z rodnej obce; Prvá a posledná láska; Rubato; Mladý Dônč; 

Gombíky zo starej uniformy; Letmý sneh; Ponožky pred odletom; Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa; Holá veta o láske; Melón sa vždy 

smeje; Denník Anny Frankovej; Hlava XXII; Lolita; Emma; Zvieracia farma; 1984; Mandolína kapitána Corelliho; Madame Tussaud; Ja, Mária 

Antoinetta; Zásady muštárne; Láska slečny Elliotovej; Lady Susan, Watsonovci, Sanditon; Búrlivé výšiny; Juvenílie; Stopárov sprievodca 

galaxiou. Kompletné vydanie kultovej päťdielnej trilógie; Sviňa a iné bájky; Denis a jeho sestry; Babka na rebríku; Operácia Orech a iné 

dedkoviny; Klára a mátohy; Láskavé rozprávky; Ukradni tri vajcia; Mimi a Líza; Klára a iglu; Marína a povaľači; Ja nič, ja muzikant; Traja kamoši 

a fakticky fantastický bunker; Až raz budem kapitánom; Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej; Plajko; Adam a čarovná šmykľavka; Mimi a 

Líza 2; Zvon; Traja kamoši a fakticky fantastický poklad; Tajomný mlyn v Karpatoch; Deti z Bullerbynu; Kroniky Narnie set; Pán Prsteňov 1: 

Spoločenstvo prsteňa; Pán Prsteňov 2: Dve veže; Pán prsteňov 3: Návrat kráľa; Pán Prsteňov. Kompletné vydanie s ilustráciami Alana Leeho 

(ÁNO - 1K199027B) 



 

10. 

Knižničný fond -1 

(Pracovné zošity 

ZŠ) 

Sada 

odporúčaných 52 

titulov Pracovných 

zošitov pre ZŠ v 

počte 238 ks 

sada 1 1 377,00 1 377,00 1 514,70 

Sada odporúčaných 52 titulov Pracovných zošitov pre ZŠ v počte 238 ks: 

PhDr. Jana Višnovská, a kol.: BIOLÓGIA PRE 5. ROČNÍK ZŠ; Mgr. Katarína Grellnethová, a kol.: BIOLÓGIA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK 

GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM; Mgr. Katarína Kubinová, Mgr. Ivana Kuncová: BIOLÓGIA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S 

OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM; Mgr. Eva lhringová,PhDr. Jana Višňovská: BIOLÓGIA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM 

ŠTÚDIOM; PaedDr. Oľga Hírešová, a kol.: FYZIKA PRE 6. ROČNÍK ZŠ A 1. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM GYMNÁZIOM; FYZIKA PRE 7. 

ROČNÍK ZŠ A 2. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM; FYZIKA PRE 8. ROČNÍK ZŠ A 3. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM 

GYMNÁZIOM; : FYZIKA PRE 9. ROČNÍK 2. POLROK; Mgr. Paulína Kuhnová a kol.: FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S 

OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM; RNDr. Viera Lisá, Mgr. Katarína Javorová: CHÉMIA PRE 6. ROČNÍK 1. POLROK; CHÉMIA PRE 6. ROČNÍK 2. POLROK; 

CHÉMIA PRE 7. ROČNÍK 1. POLROK; CHÉMIA PRE 7. ROČNÍK 2. POLROK; CHÉMIA PRE 8. ROČNÍK 1. POLROK; CHÉMIA PRE 8. ROČNÍK 2. 

POLROK; CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK 1. POLROK; CHÉMIA PRE 9. ROČNÍK 2. POLROK; Ing. Rastislav Geschwandtner: PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 

3. ROČNÍK ZŠ; Ing. Rastislav Geschwandtner, Mgr. Kristína Kissová: PRACOVNÉ VYUČOVANIE PRE 4. ROČNÍK ZŠ; PaedDr. Zuzana Duchoňová a 

kol.: PRÍRODOVEDA PRE 3. ROČNÍK ZŠ; P: PRÍRODOVEDA PRE 4. ROČNÍK ZŠ; PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD., Mgr. Pavol Kelecsényi: 

TESTOVANIE 5 - MATEMATIKA PRE 5. ROČNÍK ZŠ; PhDr. Katarína Hincová, PhD. a kol.: TESTOVANIE 5 - SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE 

5. ROČNÍK; PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD.,Mgr. Pavol Kelecsényi: TESTOVANIE 9 - MATEMATIKA PRE 8. ROČNÍK; TESTOVANIE 9 - 

MATEMATIKA PRE 9. ROČNÍK; PhDr. Katarína Hincová PhD., a kol.: TESTOVANIE 9 - SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE 8. ROČNÍK; 

TESTOVANIE 9 - SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE 9. ROČNÍK; Mgr. Jana Králiková a kol.: TESTY Z MATEMATIKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA 

OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ; Mgr. Monika Áčová a kol.: TESTY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA OSEMROČNÉ GYMNÁZIÁ; 

Beňuška Jozef, PaedDr.: Pracovné listy pre ZŠ, ô.ročník - Fyzika Beňuška; Pracovné listy pre ZŠ, 7.ročník - Fyzika Beňuška; Pracovné listy pre ZŠ, 

8.ročník - Fyzika Beňuška; Pracovné listy pre ZŠ, 9.ročník - Fyzika Beňuška; Eva Dienerová: Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4. ročník 

základných škôl ; Anna Rýzková, a kol.: Precvičme si pravopis - 7. ročník základných škôl; Eva Dienerová: Pravopisné cvičenia ; Anna Rýzková, 

a kol.: Precvičme si pravopis - 6. ročník základných škôl; Eva Dienerová: Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl; 

Kolektív autorov: Prírodoveda pre 3. ročník základnej školy - Pracovný zošit ; Eva Dienerová: Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4. 

ročník základných škôl; Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 3. ročník základných škôl; Pravopisné cvičenia pre 1. ročník ZŠ ; Jarmila 

Krajčovičová: Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 9. ročník ZŠ ; Ľudovít Hrdina, F a kol.: Matematika v príkladoch ; Eva 

Dienerová: Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 5. ročník základných škôl; Počítajme hravo 2 ; Tatiana Kelemenová: Budem 

vedieť slovenčinu - 6. ročník základných škôl ; Klára Kausitz: Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 5. ročník základných škôl ; Nácvičné 

diktáty zo slovenského jazyka pre 7. ročník základných škôl ; Eva Dienerová: Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 4. ročník 

základných škôl ; Jarmila Krajčovičová: Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných škôl ; Eva Dienerová: Pravopisné 

cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl 

(ÁNO - 1K199030B) 

11. 

Knižničný fond - 2 

(Náučná literatúra) 

Sada 

odporúčaných 68 

titulov Náučnej 

literatúry pre ZŠ v 

počte 141 k 

sada 1 1 377,00 1 377,00 1 514,70 

Sada odporúčaných 68 titulov Náučnej literatúry pre ZŠ v počte 141 ks: 

Popovič Dávid lvan:Mať tak o koliesko viac; Janko Kurilla:Moja kniha o zvieratkách z farmy; Boccador Sabine:Povedz mi - Objavy a vynálezy!; 

Curtová Rosa M.:Nakresli si džungľu; Nauč sa kresliť; Nauč sa kresliť povolania; Nauč sa kresliť tvary; Nauč sa maľovať prstami ; Nauč sa 

používať farby; Fougerová lsabelle:Povedz mi ako?; Povedz mi prečo; Gilletová Émilie:Povedz mi koľko?; Cestuj v čase do ohromujúcej krajiny 

; Môj atlas sveta; Objav a spoznaj záhady ľudského tela; Spoznaj úžasný svet divých zvierat; Vynájdi, objav a experimentuj vo svete ; Maincent 

Géraldine:Povedz mi kedy; Marrou Élisabeth:Povedz mi, čo to je?; Povedz mi, kde to je?; Gonick Larry:Matematika v komikse; Nočná obloha; 

Morské pobrežie; Fyzika 100 objavov, ktoré zmenili históriu; Základy včelárstva. Všetko, čo začínajúci včelári potrebujú vedieť; Najkrajšie 

národné parky sveta; Terapia kultúrou; Rocková Bratislava; Džezáky. Doba a scéna; Filmový génius Woody Alien; Kliatba rokenrolu; Abeceda 

módy; Genetika. 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať Zem 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať ; Vesmír. 50 myšlienok, ktoré by ste mali 

poznať; Včely; Stručné dejiny sveta pre mladých čitateľov; Môj prvý atlas Európy; Mapy; Moja prvá biblia; 365 aktivít v prírode; Veríš alebo 

neveríš; Cesta okolo sveta; To je teda sila!; Je evolúcia revolúcia; Inakší Inkovia; Úctyhodní Egypťania; Krutí Vikingovia; Krv, kosti a 

vnútornosti; Vesmír, hviezdy a slizkí ufóni; Nechutné trávenie; Hrdlorezi Kelti; Mizerná druhá svetová vojna; Divoké sopky; Otravné jedy; 

Bláznivá hudba; Ako uloviť mamuta; Turci, Habsburgovci a iné pohromy; Zákerná zeleň; Výbušné experimenty; Chrabrí rytieri a chladné hrady; 

Mizerný múr; Nebezpečný let; Šibnuté štíty; To je choré!; Podlé a sebecké zlomky; Totálne ohromujúca čokoláda; Krvavé revolúcie; 

(ÁNO - 1K199031B) 



  

 

Knižničný fond - 3 

(Encyklopédie, 

fakty) 

Sada 

odporúčaných 88 

titulov 

Encyklopédií, 

faktov pre ZŠ v 

počte 88 ks 

Sada odporúčaných 88 titulov Encyklopédií, faktov pre ZŠ v počte 88 ks: 

Preclíková Wúrfl Stanislava: Veľká encyklopédia zvierat ; Juglová Cécile: Moja malá encyklopédia-Spoznaj, ako fungujú veci okolo teba;

Woodford, Steve Parker Chris: Veda - detská encyklopédia; Hecker a kol. Frank: Vreckový sprievodca prírodou; Hume Rob: Vtáky Európy, 2.

vydanie; Kolektív: História, 2. vydanie; Zviera, 2.vyd.; Lascelles Christopher: Dejiny sveta v skratke; Kolektív: Veľký atlas sveta, 2. vydanie; Fila

Interpretatio Klimt; Umenie na Slovensku; Martin Benka; Kamila Štanclová; Ľudovít Fulla; Photoreporting; Karol Plicka; Slovenské sochárstvo 

1945 - 2015; Izmy, ako rozumieť modernému a súčasnému umeniu; Dokonalá paleta farieb; Túry do literatúry; Ruská moderna;

Stredoeurópska moderna; Ruská avantgarda; Beatnici; Život na šľachtickom dvore. Odev, strava, domácnosť, hygiena a voľný čas; Móda na

Slovensku; Tradície na Slovensku; Príbeh vlákna. Textilné remeslá na Slovensku; Nezrelá republika; Hoď do mňa kameňom. Spolužitie s

Rómami na Slovensku; Stratená m(ÓDA)/Lost m(ODE); Krvavá grófka. Alžbeta Bátoryová / Fakty a výmysly; Izmy, ako rozumieť filmu; Vesmír v

orechovej škrupinke; Smrť Kriváňa; Historické mestá na Slovensku; Taktne o tráviacom trakte; Miznúce mikróby; Príbeh filozofie. Kľúč ku

klasickým dielam; Dejiny Biblie; Kresťanský svet: Fakty minulosti; Rozviazané jazyky; Rakúsko-Uhorsko. Habsburská ríša v rokoch 1867 - 1918

; Anna Weltmanová: Tohle není matika ; Keri Smith: Odviaž sa! - Môj bláznivý zápisník ; Aleksandra Mizieliňska, Daniel Mizieliňski: Mapy ;

Cesta naprieč dejinami; Slnečná sústava ; Dinosaurus ; Piotr Socha: Včely ; Tom Schamp: Môj bláznivý obrázkový svet; Yuval Zommer: Veľká

kniha o malých tvoroch ; Miroslav Saniga: Rok v prírode ; Kolektív autorov: Encyklopédia bylín ; Tajomná príroda ; Moje malé príbehy

Montessori - Prechádzka ; Miro Jaroš: Do školy sa teším ; Katarína Macurová: Prečo nekvitneš? ; Kamila Kopsová, Petr Kops: Ako sa dohovoriť

s tigrom ; Mária Tašková: Moja pastelka ; Oceán ; Kamila Kopsová, Petr Kops: Tiger robí uáá uáá ; Ako sa krotí tiger; Kolektív autorov: Náučné

kartičky - Zvieratá ; Ernst H. Gombrich: Stručné dejiny sveta pre mladých čitateľov ; Elena Slobodová, Zuzana Hlavatá: Slovenský detský rok ;

Kniha rekordov ; Učíme sa počítať! ; Sabine Boccador: Povedz mi - Objavy a vynálezy! ; Carol Vorderman: Matematika (slovenský jazyk) ;

Géraldine Maincent: Povedz mi kedy ; Ľubica Brix, Zuzana Bačinská-Čajková: Kľúče od tabu ; Jana Melišová, Marek Mertinko : Slušné

správanie - Ja a môj pes ; Najväčší bojovníci ; Kolektív autorov: Spoznaj úžasný svet divých zvierat ; Johnny Balí: Mysli si číslo ; Jiŕí Dvoŕák:

Rostlinopis ; Deborah Kespert: Objavitelia ; Judit Katalin Berkes Tariová: Čarovné obrázky: sčítanie, odčítanie ; Čarovné obrázky: delenie ;

Čarovné obrázky: násobenie ; Hana Primusová: Pozor, červená! ; Latso: Rozprávka o ekonomike ; Kriss Keller: Pompy, Titany a horúce

predmety ; Pompy, Titany a ostré predmety ; Bibiana Ondrejková: Rozprávky o dievčinke Julke; Anna Kiljanová: Obed s drakom; Miroslava

Atanasová: Sedem farieb dúhy; 

Nástenné portréty

osobností 

Knižničný fond - obrazové dokumenty - špecifikácia: portréty slovenských a zahraničných osobností z oblasti literatúry, histórie, umenia, 

kultúry, politiky v rozmere 500x700mm, mechanická odolnosť materiálu, vhodná pre školské prostredie, možnosť čistenia povrchu obrazu, 

tlačové farby odolné proti vode a stále na svetle. (Pavol Országh Hviezdoslav, Eugen Suchoň, Alexander Dubček, Charles Róbert Darwin, sv. 

Cyril a Metod, Ján Amos Komenský, Janko Kráľ, Isaac Newton, Milan Rastislav Štefánik, Martin Kukučín, Albert Einstein, Andrej Sládkovič, 

Alfréd Nobel, Jules Verne, Ján Botto, Ľudovít Štúr, Jozef Gregor-Tajovský, Mária Terézia, Ľudmila Podjavorinská, Pavol Dobšinský). 

Spolu

Identifikačné údaje: 

Obchodné meno: KP plus, s.r.o. 

Adresa: MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok 

IČO: 36 475 025 

Platca DPH: ÁNO 

Dátum, meno a podpis oprávnenej osoby: 10.3.2021, Dušan Jankura 

(ÁNO - 1K199032B)

(ÁNO -1K199037A)


