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KÚPNA  ZMLUVA 
evidovaná u predávajúceho pod č................................,  

evidovaná u kupujúceho pod č. EU-01/2014. 
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, 
medzi zmluvnými stranami 

 
 

Článok 1 
ZMLUVNÉ   STRANY 

 
1.1  Predávajúci  

 Názov:  

 Sídlo:  

 Štatutárny orgán:  

 V zastúpení:   

 IČO:   

 DIČ:  

 IČ DPH:  

 Bankové spojenie:  

 Zapísaný:  

Ďalej len Predávajúci 
 
1.2  Kupujúci  

 Názov: ZASTROVA, a.s. 

 
Sídlo: SNP 86 

061 01 Spišská Stará Ves 
 Štatutárny orgán: Predstavenstvo 

 

V zastúpení:  Ing. Peter Výrostek 
Ing. Miloš Strmenský 
Bc. František Depta 

 Zástupca v technických veciach Ing. Miloš Strmenský 

 IČO:  31 699 855 

 DIČ: 2020516135 

 IČ DPH: SK2020516135 

 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 

 

 
Zapísaný: Obch.register Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, Vložka číslo: 

10019/P 
Ďalej len Kupujúci 

 
 

Článok 2 
PREDMET  ZMLUVY A CENA 

 
2.1      Predmetom  zmluvy  je dodávka tovaru  podľa nasledovnej špecifikácie a kúpnej ceny: 
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Množstvo 

Monitorovacia báza 1 

Obslužný softvér – verzia profesionál 1 

Monitorovacia teplotná sonda 10 

Komunikačný modul 5 

Zdroj 6 

Kalibrácia a nastavenie systému 1 

    

 
 
 
2.2      Predmet Zmluvy bude spolufinancovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu z 
nenávratného finančného príspevku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, zastúpeným 
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej len Poskytovateľ NFP“), Operačný program 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 2:Energetika, Opatrenie 2.1: Zvyšovanie 
energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v 
energetike(ďalej len „Projekt“). 
 
 

Článok 3  
PRÁVA  A  POVINNOSTI  ZMLUVNÝCH  STRÁN 

 
3.1  Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v lehote do 30 dní po prijatí záväznej 
objednávky.   
 
3.2   Predávajúci poskytuje záručný servis v dĺžke 24 mesiacov. 
 
3.3   Odovzdanie a prevzatie prístrojov, softvéru a techniky potvrdí Predávajúci a Kupujúci v 
písomnom protokole.  

 
 

 
Článok 4  

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

4.1 Dohodnutá kúpna cena je: ................ EUR bez DPH, ................... EUR s DPH. 
 
4.2  Predávajúci po dodaní  tovaru doručí  kupujúcemu  faktúru s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa 
doručenia faktúry. 
 
4.3 Ak sa predávajúci omešká s dodaním tovaru, kupujúci je oprávnený predávajúcemu vyúčtovať  
pokutu vo výške 0,035% z kúpnej ceny za každý začatý deň  omeškania. 
 
4.4  Ak sa kupujúci omešká so zaplatením faktúry, predávajúci je oprávnený kupujúcemu vyúčtovať 
pokutu vo výške 0,035% z fakturovanej čiastky. 
 
4.5  Platba bude vykonaná na základe faktúry, ktorá musí obsahovať (pri dodržaní prípadných ďalších 
zákonných náležitostí): 
 - obchodné meno Predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne 
 prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, 
 - bankové spojenie Predávajúceho (názov a adresa banky Predávajúceho, SWIFT kód), 
 - číslo bankového účtu (v tvare IBAN), 
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 - názov Kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Kupujúceho 
 a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené, 
 - poradové číslo faktúry, 
 - dátum dodania predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu 
 vyhotovenia faktúry, 
 - dátum vyhotovenia faktúry, 
 - množstvo a druh dodaného tovaru, 
 - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej 
 cene, 
 - sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak predávajúci neuplatňuje na 
 faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením 
 príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú, 
 - výšku dane spolu v mene EUR, 
 - celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta, 
 - číslo a názov zmluvy, 

- CPV kód techniky 
 
4.6 Miesto dodania techniky je: ZASTROVA, a.s., SNP 86, 061 01 Spišská Nová Ves 
 
 

Článok 5 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
5.1  Zmluvu je možné meniť len na základe dohody zmluvných strán a to písomne, formou dodatku.  
 
5.2 Pre vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, platia príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka  513/1991 Zb.  
 
5.3 Zmluva je vyhotovená v 9 origináloch,  z ktorých Kupujúci obdrží 7 ks a predávajúci 2 ks. Zmluva 
nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a Zmluva nadobúda účinnosť po 
splnení odkladacej podmienky, nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovej stránke spoločnosti v 
súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ustanovenia, z ktorých povahy vyplýva dlhšia 
záväznosť zostávajú platné a účinné v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto Zmluvy. Odkladacia 
podmienka zmluvy spočíva v tom, že dôjde ku akceptácii výsledkov verejného obstarávania 
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. 
 
5.4   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 60 dní od jej nadobudnutia platosti a účinnosti po splnení 
odkladacej podmienky. 
 
5.5  Z dôvodu, že obstaranie prístrojov, softvéru a techniky bude spolufinancované z prostriedkov 
poskytnutých Kupujúcemu na základe Zmluvy o NFP, bude Predávajúci povinný strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou zariadenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a 
poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú: 
 a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 
 b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
 c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 
 poverené osoby. 
 d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby. 
 e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 
 f) Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a)-e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 
 EÚ. 
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5.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so Zmluvou oboznámili, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho 
pripájajú podpisy svojich oprávnených zástupcov              
 

 
Príloha č. 1 ku Zmluve: Spôsob určenia ceny 

 
 
 

V .............., dňa .........................                                 V .................., dňa .................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predávajúci  Kupujúci 
  ZASTROVA, a.s. 
   

 


