
KÚPNA ZMLUVA č. 21/KZ/2022
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov

Článok 1
Účastníci zmluvného vzťahu

1.1 Kupujúci : Podtatranské múzeum v Poprade
Sídlo: Vajanského 72/4, 05801 Poprad
IČO: 37781171
DIČ: 2021453390
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK58 8180 0000 0070 0051 9592
Štatutárny orgán: PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, riaditeľka
Zapísaná v registri:  Zriaďovacia listina PSK,  KUL-2002/000153/10, 
dňa 01.04.2002
(ďalej len „kupujúci“)

a

1.2 Predávajúci: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo: Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné
IČO: 44514557  
IČ DPH: SK2820002284
Bankové spojenie: VÚB a.s., Humenné.

                          IBAN: SK57 0200 0000 0025 5391 0951 
                          Konajúci: Ing. Marek Plančár, konateľ spoločnosti

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo 
21084/P
(ďalej len „predávajúci“)

Článok 2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom  tejto  zmluvy  je  záväzok  predávajúceho  dodať  tovar  v druhu  a množstve,  uvedenom
v Cenovej ponuke č. 22051601 zo dňa 16.5.2022, ktorá je ako Príloha č. 1 neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy (ďalej len „predmet zmluvy“) a záväzok kupujúceho zaplatiť za predmet zmluvy kúpnu cenu
a prevziať ho v súlade so zmluvou.

Článok 3
Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky

3.1 Dodávka predmetu plnenia bude realizovaná najneskôr do 31.8.2022.

3.2 Pokiaľ  sa  zmluvné  strany  nedohodnú  inak,  platí,  že  miestom  dodávky  je  sídlo  kupujúceho,  a  to
Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, Poprad.
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3.3 Predávajúci dodá predmet zmluvy vo vlastnom mene bez akýchkoľvek práv tretích osôb, na vlastnú
zodpovednosť,  v bezchybnom  stave,  v rozsahu  a  podľa  špecifikácie  vymedzenej  
v zmluve, v dohodnutom termíne na miesto určenia podľa zmluvy. 

3.4 Splnením záväzku je protokolárne odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy, realizované podpísaním
dodacieho listu oboma zmluvnými stranami s vyznačením dátumu podpisov. 

3.5 Pri realizácii diela bude dodržiavaný zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach (§ 12 kvalita VP) 
v platnom znení v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

3.6. Účinnosť zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon 
prác pri poskytovaní služieb, ktorým sa zároveň mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, predávajúci pod hrozbou zmluvnej pokuty vyhlasuje, že dodávku prác, tovarov a služieb 
podľa tejto zmluvy vykoná prostredníctvom fyzických osôb, ktoré zamestnáva legálne. Nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti uhradiť kupujúcemu škodu, ktorá mu
vznikne titulom porušenia zákonných povinností predávajúceho.

3.7 Predávajúci je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje o osobách 
oprávnených konať za subdodávateľa spolu s vecným a percentuálnym podielom plnenia a uvedené 
údaje doplniť do Dodatku k tejto zmluve. Subdodávatelia uvedení v Zozname subdodávateľov musia 
spĺňať podmienky zákona o VO.  V prípade, že subdodávateľ nebude spĺňať podmienky zákona o VO,
zo strany kupujúceho nebude takýto návrh na zmenu subdodávateľa akceptovaný. 

Článok 4
Kúpna cena a platobné podmienky

4.1. Cena za dodanie predmetu zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
 o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2. Celková cena za dodávku predmetu plnenia podľa čl. 2.1 tejto zmluvy je:
Cena bez DPH  .................... 69 866,55 EUR 
 20 % DPH  ................... 13 973,31 EUR 
Celková cena s DPH ........... 83 839,86 EUR 

Celková cena za dodávku predmetu plnenia je 83 839,86 EUR s DPH (slovom osemdesiattritisíc 
osemstotridsaťdeväť eur a osemdesiatšesť centov s DPH).

4.3 Predmet zmluvy bude financovaný z finančných prostriedkov kupujúceho.

4.4. Platby budú realizované v EUR, na bežný  EUR účet  predávajúceho,  uvedený v čl.  I.  bod 2.1.
faktúrou podľa nasledujúceho bodu.

4.5. Predávajúci vystaví faktúru za predmet zmluvy po prevzatí tovaru kupujúcim podľa čl. 3.4 Zmluvy.

4.6. V priebehu realizácie predmetu zákazky je Predávajúci oprávnený vystavovať čiastkové mesačné
faktúry s čiastkami zodpovedajúcimi rozsahu, ktoré pre objednávateľa zrealizoval v predchádzajúcom
kalendárnom mesiaci. Podkladom pre vystavenie čiastkovej mesačnej faktúry je súpis dodávky tovaru
písomne odsúhlasený Kupujúcim a zisťovací protokol  písomne odsúhlasený Kupujúcim.

4.7. Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Pre tento účel
sa za deň úhrady považuje dátum pripísania platenej sumy na účet predávajúceho.
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4.8. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona o účtovníctve. V 
prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, kupujúci je oprávnený faktúru vrátiť na 
doplnenie predávajúcemu a nová lehota splatnosti začne plynúť až dňom jej ďalšieho doručenia 
kupujúcemu.

4.9. V súlade s § 12, ods. 1, písmeno b3) zákona č. 254/1998 Z.  z. o verejných prácach si kupujúci 
vyhradzuje právo nezaplatiť predávajúcemu najviac 5 % z dohodnutej ceny do doby preukázania 
splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní predmetu zmluvy uvedeného v čl. 2. tejto zmluvy.

4.10. Zmluvné strany sa dohodli, že okrem zasielania faktúr poštou súhlasia so zasielaním faktúr podľa 
tejto Zmluvy aj v elektronickej podobe, pričom faktúry vystavené predávajúcim budú zasielané emailom 
vo formáte PDF na e-mailovú adresu kupujúceho: sekretariat@muzeumpp.sk a pričom faktúra v 
elektronickej podobe sa považuje za doručenú nasledujúci pracovný deň odo dňa jej odoslania z 
emailovej adresy: citylight@citylight.sk alebo uctovnictvo@citylight.sk na príslušnú e-mailovú adresu 
kupujúceho.

Článok 5
Záručná lehota

5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti v zmysle tejto zmluvy

5.2 Predávajúci zodpovedá za akosť predmetu zmluvy a poskytuje v tomto smere záruku na zariadenia 
a ostatný materiál v dĺžke trvania 24 mesiacov, na inštalačné práce, ktoré sú predmetom zmluvy je 60 
mesiacov od dňa jej protokolárneho odovzdania a prevzatia podľa bodu 3.4. tejto zmluvy. 

5.3 Záručná doba sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym alebo nevhodným používaním predmetu 
zmluvy, manipuláciou neoprávnenou osobou alebo jeho násilným poškodením zo strany kupujúceho. 

5.4 Nároky z vád tovaru uplatní kupujúci v záručnom servise predávajúceho na adrese: Suchý Jarok 18, 066 
01 Humenné.

5.5 Reklamáciu vád tovaru sa predávajúci zaväzuje posúdiť a odberateľa informovať okamžite po prijatí 
reklamácie, najneskôr však do 3 pracovných dní. V prípade vád na mieste odstrániteľných budú tieto 
odstránené okamžite, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa špecifikácie vady. V prípade vád 
ihneď neodstrániteľných, ku ktorým je nevyhnutná objednávka náhradných dielov, budú tieto 
odstránené v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 30 kalendárnych  dní odo dňa špecifikácie
závady.

5.6 Na základe dohody zmluvných strán poskytne predávajúci kupujúcemu pozáručný servis na dodaný 
tovar, pričom práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s poskytnutím pozáručného servisu nie sú 
predmetom tejto zmluvy a budú dohodnuté v osobitnej zmluve. 

Článok 6
Sankcie

6.1 Na základe dohody zmluvných strán je kupujúci v prípade omeškania predávajúceho s dodaním 
predmetu zmluvy podľa ustanovení tejto zmluvy oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 0,025% z ceny nedodaného množstva tovaru, tvoriaceho predmet zmluvy, za každý čo i len 
začatý kalendárny deň omeškania odovzdania predmetu zmluvy kupujúcemu, tak ako je to uvedené 
v bode 3.1 tejto zmluvy.

6.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu 
a tento je povinný uhradiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,025% z neuhradenej sumy za 
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každý aj začatý deň omeškania s úhradou faktúry.

Článok 7
Vyššia moc 

7.1. Žiadny z účastníkov tejto zmluvy nezodpovedá za porušenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy, ak bolo spôsobené vyššou mocou. Za vyššiu moc sa považuje okolnosť, ktorá nastala nezávisle
na vôli povinnej strany, pokiaľ bráni v plnení povinností, pričom nie je možné spravodlivo požadovať,
aby povinná strana túto prekážku alebo jej následky prekonala alebo ich odvrátila a  to ani vynaložením
akéhokoľvek úsilia,  na ktorom je možné trvať. Povinná strana sa nemôže odvolávať na vyššiu moc
pokiaľ na jej účinky bez zbytočného odkladu písomne neupozornila druhú zmluvnú stranu.

Článok 8
Osobitné a záverečné ustanovenia

8.1  Prípadné nebezpečenstvo škôd na tovare znáša predávajúci a na kupujúceho prechádzajú momentom 
jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia v súlade s § 455 Obchodného zákonníka. Vlastnícke právo 
k predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho  v súlade s § 443 Obchodného zákonníka.

8.2  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

8.3  Meniť  alebo  dopĺňať  text  tejto  zmluvy  je  možné  len  formou  číslovaných  písomných  dodatkov,  
    ktoré  budú  platné  po  ich  podpísaní  obidvoma  zmluvnými  stranami,  a  ktoré  budú  neoddeliteľnou  
        súčasťou tejto zmluvy. 

8.4  Vzťahy  zmluvných  strán,  ktoré  nie  sú  výslovne  upravené  touto  zmluvou,  sa  riadia  príslušnými  
    ustanoveniami  Obchodného  zákonníka  č.  513/1991 Zb.  v  znení  neskorších  predpisov a  právnymi  
        predpismi Slovenskej republiky.

8.5 Všetky rozpory a prípadné spory medzi zmluvnými stranami, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy sa 
       budú riešiť prednostne rokovaním zmluvných zástupcov zúčastnených strán. V prípade, že 
       nedôjde k vyriešeniu sporu rokovaním zmluvných strán, budú sa spory riešiť podľa platných 
       zákonov Slovenskej republiky na súde SR príslušnom podľa platných právnych predpisov.

8.6 Ak sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto 
       ustanovenia zmluvy budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom 
       zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia zmluvy zostanú 
       aj naďalej v platnosti. Zmluvné strany alebo ich právni nástupcovia budú v danom prípade 
       postupovať tak, aby účel ustanovení zmluvy považovaných za nevymáhateľné alebo neplatné bol 
       v maximálne možnej miere rešpektovaný a pre zmluvné strany, resp. ich právnych nástupcov 
       právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť.

8.7  Žiadny spor týkajúci sa vzťahov zmluvných strán však nesmie ovplyvniť plnenie ostatných 
       ustanovení tejto zmluvy.

8.8 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená preniesť svoje pohľadávky alebo záväzky 
       vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
       strany, pokiaľ sa nejedná o prechod práv a povinností zo zákona.

8.9 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu.
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8.10 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, 
         prejav vôle robia slobodne a vážne, jasne a zrozumiteľne, že zmluva nebola dohodnutá v tiesni, ani za 
         iných jednostranne nevýhodných podmienok, preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne 
         podpisujú.

Príloha č.1: Cenová ponuka č. 22051601 zo dňa 16.5.2022

V Humennom, 28. 6 2022                                                 V Poprade, 28. 6.2022

Predávajúci:                                                                        Kupujúci:

........................................................            .........................................................................
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Podtatranské múzeum v Poprade
Ing. Marek Plančár, konateľ PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, riaditeľka
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Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 28 06. 2022, cenová ponuka č. 22051601 zo dňa 16. 5. 2022

Humenné,  dňa 28. 06. 2022                                                            Poprad, 28. 06. 2022

.......................................................                                                .....................................................
Podtatranské múzeum v Poprade                                                  CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, riaditeľka                                Ing. Marek Plančár, konateľ
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