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KÚPNA   ZMLUVA 

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obch.Z)  

(ďalej len „zmluva“)medzi 
 
Predávajúcim: TRACO SYSTEMS a.s. 
sídlo:   Bojnická 15, 831 04 Bratislava 
zastúpený:  Ing. Vladimír Rusňák – predseda predstavenstva 

Ing. Róbert Sasvári – podpredseda predstavenstva  
IČO:   35 680 458 
IČ DPH:  SK 2020 338 980 
bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxx 
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Odd.: Sa, Vl.č. 978/B  
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Kupujúcim:  Rozhlas a televízia Slovenska 
sídlo:   Mýtna 1, 817 55 Bratislava 
štatutárny orgán:         PhDr. Miloslava Zemková – generálna riaditeľka  
IČO:   47 232 480 
DIČ:   2023169973 
IČ DPH:  SK2023169973 
bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxx 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Odd.:Po, Vl. č. 1922/B 
(ďalej len „kupujúci“) 
 

za týchto podmienok: 
 

I.  
Predmet zmluvy 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar , podľa Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

kúpnej zmluvy. 
2. Čiastkové plnenie predmetu zmluvy je možné. 
3. Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa tejto zmluvy. 

 
II.  

Kúpna cena a platobné podmienky 
 
1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli podľa zák.č 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov na kúpnej cene vo výške: 
474 000,- eur bez DPH 

            94 800,- eur DPH 20%  
568 800,- eur s DPH    (slovom: päťstošesťdesiatosemtisícosemsto eur).  
Cena za jednotlivé časti predmetu kúpy je uvedená v Prílohe č.1. 

2. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru do 7 pracovných dní po riadnom odovzdaní tovaru. 
3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu na adresu jeho sídla uvedeného 

v záhlaví tejto zmluvy. 
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 ods.2 zák.č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení 

neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, kupujúci je 
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oprávnený faktúru vrátiť na doplnenie predávajúcemu a lehota splatnosti začne plynúť až dňom 
doručenia doplnenej faktúry kupujúcemu. 

5. Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň pripísania  kúpnej ceny na účet predávajúceho 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 
III. 

Dodacie podmienky 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci dodá tovar v lehote do 3 mesiacov odo dňa účinnosti 

zmluvy. 
2. Miestom dodania tovaru je Rozhlas a televízia Slovenska, organizačná zložka Slovenská 

televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava. 
3. Predávajúci dodá tovar vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s touto zmluvou. 
4. Tovar sa bude považovať za odovzdaný okamihom podpísania odovzdávacieho protokolu 

(dodacieho listu) oboma zmluvnými stranami. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho 
nebezpečenstvo škody na tovare v súlade s § 455 Obch.Z; toto ustanovenie neobmedzuje práva 
kupujúceho v súvislosti s prípadnými vadami tovaru podľa tejto zmluvy a  Obch.Z. 
V odovzdávacom protokole zmluvné strany uvedú prípadné vady dodaného tovaru a lehotu na 
ich odstránenie.  

 
IV. 

Záruka 
 
1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru. Predávajúci zodpovedá najmä za úplnosť tovaru a jeho 

plnú prevádzkovú spôsobilosť. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku v zmysle § 429 
Obch.Z v dĺžke trvania  24 mesiacov . 

2. Záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia tovaru podľa tejto zmluvy, 
t.j. podpísaním odovzdávacieho protokolu (dodacieho listu) podľa čl. III. bod 4. tejto zmluvy. 
 

V.  
Povinnosti predávajúceho 

 
1. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar   podľa Prílohy č. 1, odovzdať všetky doklady, 

ktoré sa k tovaru vzťahujú (napr. záručné listy a pod.) a umožniť kupujúcemu nadobudnúť 
vlastnícke právo k tovaru. 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že všetok tovar bude odovzdaný bez vád a bez zaťaženia akýmkoľvek 
právom tretej osoby. 

3. Predávajúci sa zaväzuje umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru. V súlade s 
§ 443 Obch.Z nadobudne kupujúci vlastnícke právo k tovaru riadnym odovzdaním tovaru podľa 
zmluvy. 

4. V prípade omeškania s riadnym dodaním tovaru podľa tejto zmluvy je predávajúci povinný 
platiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z kúpnej ceny za každý deň omeškania až 
do riadneho dodania tovaru podľa tejto zmluvy. 

 
 

VI.  
Povinnosti kupujúceho 

 
1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu podľa tejto zmluvy. 
2. V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny podľa tejto zmluvy je kupujúci povinný platiť 

predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,01% z kúpnej ceny za dodaný tovar za každý deň 
omeškania až do zaplatenia. 
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VII.  

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluva sa riadi slovenským právom, je vyhotovená v dvoch exemplároch jeden pre kupujúceho 

a jeden pre predávajúceho.  

2.   Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť kupujúceho zverejniť túto zmluvu podľa § 5a) z.č. 
211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a na tento účel zmluvné strany prehlasujú, že 
súhlasia so zverejnením zmluvy v rozsahu  platnej legislatívy.   

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

4. Zmluva sa môže meniť a dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami. 

5. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu neplatné, 
nevykonateľné alebo neúčinné, nebude tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných zmluvných 
ustanovení. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú takéto ustanovenie nahradiť 
ustanovením, ktoré čo najviac zodpovedá ekonomickému obsahu nahrádzaného ustanovenia. 

6. Akékoľvek nedorozumenie, spor alebo sporný nárok zo zmluvy alebo v súvislosti s touto 
zmluvou sa obe zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomnou dohodou. Ak sa spor 
nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou zmluvných strán, je ktorákoľvek zmluvná strana 
oprávnená predložiť spor príslušnému súdu. 

7. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že túto zmluvu neuzatvárajú za nevýhodných 
podmienok, že ustanoveniam zmluvy porozumeli, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu 
a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

 
Predávajúci:       Kupujúci: 
 
 
 
 
V ................, dňa .....................    V Bratislave, dňa ..................... 

                                                                             
 
 
 
 
 
..................................................................   .................................................... 
Ing. Vladimír Rusňák, predseda predstavenstva  PhDr. Miloslava Zemková 
Ing. Róbert Sasvári, podpredseda predstavenstva  generálna riaditeľka 
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Príloha č.1: 
 
 
„Kamerový reťazec HDTV – 14ks“ 

 
No. Popis Q 

Jednotková 
cena bez 

DPH 

Celková 
cena bez 

DPH 

  Ikegami HDK-79EXIII with Fibre Transmition       

1 
Ikegami HDK-79EXIII HDTV Studio Camera 
with integrated Fiber Adaptor (16bit) 

14 34 600 € 484 400 € 

  Popis: 
- Snímací prvok 2/3" 2.3 Mega-pixel AIT CCDs f 
1.4 
- natívný snímací formát 1080i 
- Odstup signál/šum pri HDTV (1080i) 60db 
- Odstup signál/šum pri SDTV 62db 
- Modulačná hľbka pri HD 45MHz alebo viac 
- Citlivosť F10/2000 lux 
- Možnosť inštalácie do Larg Lens adaptéru 
- testovacia tabulka 
- kryt na kameru 
- užívateľská príručka 

    

2 T-791, Tripod Mount Plate 14 100 € 1 400 € 
3 VFL912HD, 9" LCD Colour Viewfinder 14 5 655 € 79 170 € 
4 SH-900HA, Studio Hood for VFL900HA 14 1 354 € 18 956 € 
5 XVF912HD-018, Pan&Tilt attachment for 

VFL912HD (for HDK-series) 
14 1 031 € 14 434 € 

6 BSF-55,  HDTV Fibre Base Station (1.5G Fibre) 
with integrated SDTV output 

14 9 875 € 138 250 € 

7 TK-BS55, Took Kit for BS-55 14 190 € 2 660 € 
8 OCP-399, Operation Control Panel 14 4 052 € 56 728 € 
9 CPA-10, CP Cable 10m (OCP - BS) 14 276 € 3 864 € 
10 Inštalácia, oživenie, Školenie certifikovaným 

školiteľom 
14 300 € 4 200 € 

11 VF421HD, 2" High resolution B&W Viewfinder 
without Microphone Holder 

4 2 900 € 11 600 € 

12 Fiber Cable with Lemo CN 200m 14 1 940 € 27 160 € 
          

 Celkom   62 273 € 842 822 € 
 Celkom po zľave 43% pre RTVS   33 857 € 474 000 € 
 20% DPH   6 771 € 94 800 € 
 Celkom s 20% DPH   40 629 € 568 800 € 
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