
KÚPNA  ZMLUVA 
            č. SAŽP SEP/2018/116 

uzatvorená v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 
 

Čl. I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Kupujúci: 
Názov:   Slovenská agentúra životného prostredia 
Sídlo:   Tajovského 28, 975 90  Banská Bystrica  
Zastúpený:  RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ 
IČO:   00 626 031 
DIČ:   2021125821 
IČ DPH:  SK2021125821 
Bankové spojenie:  
IBAN:                         

 
Kontaktné osoby: Mgr. Pavol Miškovič,  
                                       Mgr. Pavel Gender,  

 (ďalej len „kupujúci“) 

 

a 

 

Predávajúci: 

Názov:   AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.  
Sídlo:   Panónska 42, 851 01 Bratislava 
Zastúpený:  Ing. Milan Fabián, konateľ 
IČO:    35 692 715 
DIČ:    2020323943 
IČ DPH:   SK2020323943 
Bankové spojenie:        
IBAN:                       
Kontaktná osoba: Barbora Šimečková,   
                                        
(ďalej len „predávajúci“ spolu s kupujúcim aj ako „zmluvné strany“) 

 
 
 

Čl. II. 
PREDMET  ZMLUVY 

1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar – novú  bielu techniku 
(ďalej len „tovar“), ktorého bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, 



previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť 
predávajúcemu kúpnu cenu. 

 
Čl. III. 

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Kúpna cena za tovar špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán a predstavuje sumu vo výške 9 945,31 EUR s DPH (slovom 
deväťtisícdeväťstoštyridsaťpäť eur a tridsaťjeden centov). Podrobný rozpis cien je 
uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Kúpna cena, ceny jednotlivých položiek sú pevné 
počas celého trvania zmluvy. 

 
2. V cene podľa bodu 1 tohto článku tejto zmluvy sú zahrnuté všetky náklady a výdavky 

predávajúceho (vrátane vynášky a  nákladov na dopravu), ktoré súvisia s dodaním tovaru 
špecifikovaného v článku II. tejto zmluvy.  

 
3. Cena bude uhradená predávajúcemu na základe faktúry, ktorá bude vystavená 

predávajúcim po dodaní tovaru. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry 
kupujúcemu, ak faktúra bude obsahovať všetky náležitosti uvedené v tejto zmluve.  

 
4. Kupujúci neposkytne predávajúcemu žiadne zálohové platby na dodanie tovaru. 

 
5. Predávajúci predloží kupujúcemu originály faktúry v troch vyhotoveniach. Faktúra bude 

obsahovať tieto údaje: 
- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH  
- číslo zmluvy,  
- číslo faktúry, 
- deň vystavenia  a deň splatnosti faktúry, 
- u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR, 
- fakturovanú sumu v EUR, 
- rozpis fakturovaných čiastok, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, 

konštantný a variabilný symbol, 
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby predávajúceho.  

 
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, resp. faktúra 

bude mať chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného množstva alebo ceny, kupujúci je 
oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie, resp. opravu, v takomto prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej faktúry kupujúcemu. 
 
 
 
 
 
 



Čl. IV. 
DODANIE TOVARU 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v súlade s dohodnutými technickými a funkčnými 

charakteristikami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, technickými 
normami a podmienkami tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním 
tovaru kupujúcemu odovzdať aj všetky doklady, ktoré sa na dodaný tovar vzťahujú (ako 
napr. návod na použitie).   

 
2. Miestom dodania tovaru je sídlo kupujúceho uvedené v záhlaví tejto zmluvy.  
 
3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar špecifikovaný v článku II. bode 1 tejto zmluvy 

kupujúcemu do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
 
4. Predávajúci oznámi kupujúcemu min. 3 dni pred dodaním tovaru termín a hodinu jeho 

dodania. 
 
 
5. Tovar bude odovzdaný spolu s dodacím listom. Tovar sa považuje za prevzatý dňom 

podpisu dodacieho listu oprávnenými osobami. Oprávnené osoby v súvislosti s touto 
zmluvou:  

• za kupujúceho: Mgr. Pavol Miškovič, Mgr. Pavel Gender 
• za predávajúceho: Barbora Šimečková 

 
6. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie tovaru z dôvodu nedodržania ceny, 

termínu, akosti, štruktúry alebo množstva tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

 
7. Tovar musí byť riadne zabalený, tak, aby nedošlo pri preprave a vynáške k jeho 

poškodeniu. 
 
8. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci jeho prevzatím od predávajúceho bez vád.   
 
9. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom, keď predávajúci 

splní svoju povinnosť tovar dodať kupujúcemu podľa tejto zmluvy bez vád. Tovar sa 
považuje za dodaný okamihom podpisu dodacieho listu oprávnenými osobami 
uvedenými v bode 5 tohto článku tejto zmluvy. 

 
 

 
Čl. V. 

VADY TOVARU, ZÁRUKA ZA AKOSŤ A ZÁRUČNÁ DOBA 
 

1. Vadou tovaru sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch tovaru, 
stanovených v tejto zmluve, technických normách a právnych predpisoch.  

 



2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar v čase odovzdania má a počas záručnej doby bude mať 
vlastnosti stanovené touto zmluvou, technickými parametrami a právnymi normami.  

 
3. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru podľa § 429 a nasl. a zodpovedná za vady 

tovaru podľa § 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“).  

 
4. Záručná doba je 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy 

kupujúcim, pokiaľ na záručnom liste alebo obale predmetu zmluvy nie je vyznačená 
dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. V prípade oprávnenej reklamácie sa 
záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná. 

 
5. V prípade vady zo záruky predmetu zmluvy počas záručnej doby má kupujúci právo na 

bezplatné odstránenie vád a predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady 
v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie vady podľa bodu 6 tohto článku tejto 
zmluvy.  Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy 
hrubou nedbanlivosťou kupujúceho, jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohľadne 
používania predmetu zmluvy, používaním v rozpore s návodom na použitie, alebo 
neobvyklým spôsobom užívania predmetu zmluvy.   

 
6. Kupujúci sa zaväzuje, že reklamáciu vady zo záruky na predmete zmluvy uplatní bez 

zbytočného odkladu po jej zistení, písomnou formou, predávajúcemu. 
 

7. Postup pri reklamácii predmetu zmluvy sa ďalej riadi záručnými podmienkami a 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných na území SR.  

 
8. V prípade servisu, záruky a uplatnenia reklamácie tovaru predávajúci vykoná/vyzdvihne 

tovar na vlastné náklady v mieste sídla kupujúceho.  
 

 
Čl. VI. 

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA 
 

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné 
zmluvné pokuty a úroky z omeškania: 

a) za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy podľa článku IV. bod 3 
tejto zmluvy je kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výšky 0,05% 
z ceny predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, 

b) za omeškanie predávajúceho s odstránením vady predmetu zmluvy je kupujúci 
oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny vadného predmetu 
zmluvy, 

c) za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený 
uplatniť si zákonný úrok z omeškania z nezaplatenej ceny za každý aj začatý deň 
omeškania. 

 



2. Zaplatením zmluvnej pokuty predávajúcemu nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú 
náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za 
ktorú je uplatňovaná zmluvná pokuta. 

 
3. Nárok na zmluvnú pokutu a úrok z omeškania nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že 

omeškanie je spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). 
 

4. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane v lehote 30 
dní odo dňa doručenia faktúry povinnej zmluvnej strane. 

 
 

Čl. VII. 
ZMENA A ZÁNIK ZMLUVY 

 
1. Zmluvu možno meniť alebo ju dopĺňať iba písomnými dodatkami k nej, a to na základe 

dohody zmluvných strán podpísanými obidvoma stranami . 

 

2. Zmluva zaniká na základe: 

a) písomnej dohody zmluvných strán; dohoda musí mať písomnú formu a musí byť  

podpísaná obidvomi zmluvnými stranami, 

b) písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy. 

Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej 

strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň  s uvedením dôvodu 

odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade 

pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. 

Doručuje sa zásadne na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.   

 

3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 

a) omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému 

termínu uvedeného v článku IV. bode 3 tejto zmluvy, o viac ako 10 dní bez 

uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc), 

b) predávajúci dodá kupujúcemu predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú 

v rozpore s touto zmluvou, 

c) kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní.  

 

4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany  nedohodnú inak.    

 

5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania 

zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom 

priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, 

embargo, karantény. Oslobodenie od tejto povinnosti za nesplnenie dodania predmetu 

zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po uplynutí tejto 



doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, 

ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. 

Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej 

strane.   

    
Čl. VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží dva rovnopisy 

a predávajúci dva rovnopisy. 

 
2. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán 

podľa Obchodného zákonníka, predovšetkým ustanoveniami o kúpnej zmluve. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodné právo je právo Slovenskej republiky.  

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

časť. 

 
5. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených touto zmluvou medzi 

zmluvnými stranami, sa doručujú doporučene na adresu sídla zmluvných strán 

uvedených v záhlaví tejto zmluvy poštou, treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky, 

osobne, proti podpisu preberajúcej strany alebo e-mailom. Zmluvná strana je povinná 

oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojho sídla do 3 dní odo dňa zmeny sídla. 

Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, je odosielateľ 

povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom 

registri alebo inom registri, v ktorom je účastník evidovaný zo zákona. Ak účastník 

neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve ani na adrese zapísanej 

v obchodnom alebo inom registri, považuje sa písomnosť v deň jej odoslania za 

doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie, alebo dňom v ktorom adresát 

odmietol zásielku prevziať. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú 

v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú. Písomnosť 

doručovaná osobne sa považuje za doručenú dňom, kedy účastník písomnosť prevzal 

alebo dňom, kedy odmietol písomnosť prevziať.  

 
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, 

vedenom Úradom vlády SR.  

 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť 

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. 
 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy 
Príloha č. 2 Cenová špecifikácia predmetu zmluvy 
 
 
V Banskej Bystrici dňa .......................   V Bratislave  dňa ................. 
 
Za kupujúceho:      Za predávajúceho: 
 
 
 
........................................    ......................................... 
RNDr. Richard Müller, PhD.    Ing. Milan Fabián  
generálny riaditeľ     konateľ 


