
KÚPNA ZMLUVA 

Zmluvné strany: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 

AFINITA, s. r. o. 
Rybárska 28, 962 31 Sliač 
44176465 
SK2022621546 
Mgr. Zdeněk Blaha 

IČO: 441 
IČ DPH: SIC 
V mene ktorej koná: Mgr. 
(ďalej len ako „Predávajúci") 

a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
V mene ktorej koná 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zriadená zo zákona NR SR č. 155/1997 Z.z. z 15. mája 1997 v znení a doplnení zákona NR SR č. 
209/2002 Z.z. z 5. apríla 2002. 

(ďalej len ako „Kupujúci") 

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, Zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcii a 
Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva"): 

1. Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu Šport tester POLAR Team Pro pre projekt 
„Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom Univerzity tretieho 
veku pri TnUAD Trenčín" ITMS: 26120130026 za dohodnutú cenu a Kupujúci za vzájomne 
dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva. 

Šport tester POLAR Team Pro - komplet obsahuje: 
- základná jednotka TEAM2 
- 10ks vysielačov a popruhov TEAM2 
- Nabíjačka T E AM 2 
- USB interface 
- TEAM2 PC software 
- T E AM 2 PDA software 

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Šport tester POLAR Team Pro dohodnutú 
kúpnu cenu vo výške 3 500,- € s DPH (slovom tritisícpäťsto eur s DPH). 

Článok I 
Predmet Zmluvy 

Článok II 
Kúpna cena 
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške 
uvedenej v tomto článku II Zmluvy: 

na základe faktúry vystavenej predávajúcim, 
faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia Kupujúcemu, 
faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. 

Článok III 
Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Šport tester POLAR Team Pro doručí prostredníctvom 
kuriéra Predávajúci Kupujúcemu do 10 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Miesto 
dodania: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 
Trenčín. 

2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Šport testeru POLAR Team Pro 
prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny 
podľa článku II tejto Zmluvy. 

Článok IV 
Záručná doba 

1. Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom 
prevzatia predmetu kúpy Kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že počas trvania záručnej 
doby bude predmet plnenia spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel. 

Článok IV 
Záverečné ustanovenia 

1. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 
tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku k príslušnému projektu, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä 
poskytovatel' nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší 
kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení 
zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, 
ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 
a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom 
rovnopise pre každú zo zmluvných strán. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho 
zákonníka. 

4. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na 
znak súhlasu s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné 
podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle. 

V Trenčíne, dňa j f. /. Ulff 
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