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KÚPNA ZMLUVA č. SAŽP ÚSTREDIE/2012/101 

uzavretá pod ľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov  

  
medzi zmluvnými stranami  
Predávajúcim: AutoCont SK, a.s.  
  
Sídlo: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
Štatutárny orgán: Ing. Milan Futák – podpredseda predstavenstva 
 Ing. Dušan Krčmárik – člen predstavenstva 
IČO: 36396222 
DIČ: 2020105428 
IČ DPH: SK2020105428 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 5030808601/0900 
Zapísaný:  OR Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č. 4953/B 
ďalej aj „predávajúci“ 
 
a 
 
Kupujúcim:            Slovenská agentúra životného prostredia 
 
Sídlo:  Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
Štatutárny orgán:  Ing. Dagmar Rajčanová, generálna riaditeľka 
IČO:  00626031 
DIČ:  2021125821 
IČ DPH:  SK2021125821 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica SR 
Číslo účtu:  7000389214/8180, 7000389222/8180 
 ďalej aj „kupujúci“ 
 
za týchto podmienok:  
 

 
 

ČLÁNOK 1   ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar určený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy 
a že k tomuto tovaru prevedie na kupujúceho vlastnícke právo, a to za kúpnu cenu 
uvedenú v čl. 5 tejto Zmluvy. 

1.2 Kupujúci sa zaväzuje, že tovar určený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy prevezme od 
predávajúceho a že predávajúcemu zaplatí kúpnu cenu uvedenú v čl. 5 tejto Zmluvy. 

1.3 Účelom Zmluvy je stanoviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii 
predmetu Zmluvy. 
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ČLÁNOK 2  PREDMET  ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je dodávka SW (Software)  v rozsahu uvedenom v Prílohe 
č.1. 

ČLÁNOK 3  ČAS PLNENIA 

3.1 Predmet tejto Zmluvy podľa čl. 2 tejto Zmluvy bude splnený do 8.10.2012 (termín 
obnovy licencie). 

3.2 Kupujúci sa zaväzuje, že predmet Zmluvy podľa čl. 2. tejto Zmluvy  prevezme na 
základe splnenia podmienok stanovených touto Zmluvou a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu podľa čl. V. tejto zmluvy.  

3.3 Kupujúci je povinný prevziať tovar dodaný predávajúcim pred dobou určenou na jeho 
dodanie. 

ČLÁNOK 4  PODMIENKY PREBERANIA 

4.1 Prebratie predmetu tejto Zmluvy podľa čl. 2 bude uskutočnené ich dodávkou na 
základe podpísania Preberacieho protokolu. 

4.2 Kompetentným na prevzatie tovaru za kupujúceho je: RNDr. Marek Andel, 
048/4374234, 0907/722 337 . 

4.3 Kupujúci sa zaväzuje, že pre riadne splnenie záväzkov predávajúceho z tejto zmluvy 
poskytne predávajúcemu bezodplatne potrebnú súčinnosť. 

4.4 Predávajúci nebude v omeškaní, ak jeho záväzok podľa tejto zmluvy nemohol byť 
riadne a včas splnený pre to, že kupujúci mu, z akéhokoľvek dôvodu, riadne a včas 
neposkytol súčinnosť povinnú podľa tejto zmluvy. Lehoty pre plnenia predávajúceho 
sa predĺžia o dobu trvania neposkytnutia súčinnosti.  

4.5 Miestom dodania predmetu zmluvy je: Slovenská agentúra životného prostredia, 
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica. 

ČLÁNOK 5  CENA 

5.1 Ceny za predmet tejto Zmluvy podľa čl. 2. je stanovené dohodou podľa zákona 
č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a sú uvedené v Prílohe č. 1. 

5.2 Ku kúpnej cene bude fakturovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v 
znení neskorších predpisov. 

5.3 V celkovej kúpnej cene sú zahrnuté náklady spojené s dopravou. 

ČLÁNOK 6  FAKTURÁCIA A SPÔSOB ÚHRADY 

6.1 Fakturácia za jednotlivé časti predmetu tejto Zmluvy podľa čl. 2 sa uskutoční na 
základe Preberacieho protokolu. 

6.2 Predávajúci je povinný vystaviť predmetné faktúry najneskôr do 14 kalendárnych dní 
od protokolárneho prevzatia v zmysle bodu 6.1 tohto článku.  
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6.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 
222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení. 

6.4 Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa ich vystavenia. 

6.5 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením ceny podľa čl. 5 
tejto Zmluvy. Zaplatením sa rozumie pripísanie úhrady na účet predávajúceho. 

ČLÁNOK 7  ZÁRUKA A ZODPOVEDNOS Ť ZA VADY 

7.1 Predávajúci poskytuje záruku na tovar 24 mesiacov.  

7.2 Záručná doba začína plynúť protokolárnym prevzatím plnenia.  

7.3 Ďalšie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za tovar, vád tovaru a nárokov 
z nich vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

ČLÁNOK 8  SANKCIE 

8.1 Kupujúci je  oprávnený v prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru 
požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z kúpnej 
ceny bez DPH za príslušnú meškajúcu časť plnenia, za každý čo i len začatý deň 
omeškania, maximálne však do výšky 10 % z ceny  za príslušnú časť bez DPH  za 
príslušnú meškajúcu časť 

8.2 V prípade omeškania platby kupujúceho má predávajúci právo fakturovať zmluvnú 
pokutu vo výške 0,025% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

ČLÁNOK 9  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

9.1 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených 
v Obchodnom zákonníku (zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení). 

9.2 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie 
od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

9.3 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté 
porušením tejto zmluvy v zmysle ust. § 470 ods. 2. zák.č.513/1991 Zb.Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov. 

ČLÁNOK 10  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1 Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

10.2 Zmluvné vzťahy, neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení) a súvisiacimi 
predpismi platnými v Slovenskej republike. 

10.3 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy prestanú byť aktuálne, neznamená to, že by 
celá zmluva strácala platnosť. V takomto prípade sa zmluvné strany dohodli, že nájdu 
formulácie a znenie čo najviac podobné pôvodnému zámeru a nahradia ich tak, aby 
bol zachovaný účel a cieľ tejto Zmluvy, pri rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pre 
obidve zmluvné strany. 
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10.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom obojstranného podpísania tejto Zmluvy oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v CRZ, vedenom Úradom vlády SR. 

10.5 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží po dvoch vyhotoveniach. 

ČLÁNOK 11  PRÍLOHY 

Príloha č. 1 – Špecifikácia obsahu a rozsahu a ceny predmetu plnenia tejto Zmluvy. 

 

V Banskej Bystrici, dňa ....................    V Banskej Bystrici, dňa ................. 

 

 

 

Za kupujúceho:       Za predávajúceho: 

 

 

.................................................    .................................................... 

Ing. Dagmar Rajčanová     Alena Slaná 

generálna riaditeľka      riaditeľka pobočky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      
                                                                                                  

                                                                                               

Strana 5 z 5 
 

 

Príloha č. 1 – Špecifikácia obsahu a rozsahu a ceny predmetu  plnenia tejto Zmluvy 

 

Por.č. Názov položky Množstvo
Cena za 1 ks bez 

DPH v EUR
 Výška 20 % DPH    

v EUR
Cena za 1 ks s DPH  

v EUR
Cena celkom za položku  

s DPH   v EUR

1 Vernostná licencia ESET Endpoint Antivirus na 2 rok y 250 ks 10,980 € 2,196 € 13,176 € 3 294,00 €

„Vernostná licencia ESET Endpoint Antivirus na 2 ro ky“

 
 

 

V Banskej Bystrici, dňa ....................                                                                     V Banskej Bystrici, dňa ................. 

 

 

 

Za kupujúceho:                                                                 Za predávajúceho:  

 

.................................................                                                              .................................................... 

Ing. Dagmar Rajčanová                                                               Alena Slaná 

generálna riaditeľka                                                                riaditeľka pobočky 


