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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“) 

 

Predávajúci:     AVsystems, s.r.o. 
Sídlo:       Račianska 66, Bratislava 83102 
zastúpený:     Ing. Ján Kavoň, konateľ 
 
IČO:      44 155 778 
DIČ:      2022602395 
IČ DPH:     SK2022602395 
bankové spojenie:     
číslo účtu IBAN:     
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vl. č.  52285/B 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
 
 
 
Kupujúci:       Oravská galéria v Dolnom Kubíne 
sídlo:       Hviezdoslavovo námestie 1690/11, Dolný Kubín 02601 
štatutárny orgán:     Mgr. Michal Čajka, PhD.   
IČO:       36145050 
DIČ:       2021442071           
bankové spojenie:         
číslo účtu:                  
 
 
 

za týchto podmienok: 
 
 

I. 
Predmet zmluvy 

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

tejto kúpnej zmluvy (alebo v nasledovnom množstve a konfigurácii) 43‘‘dotykový informačný kiosk 
(monitor – indoor samostatne stojacu na nožičke) – 1 ks; slim PC na prehrávanie obsahu – 1 ks, licencia 

software na prehrávanie obsahu – player – 1 ks, audio zvuk – 1ks, 3G/4G modem PC kartou – 1ks , 
vypracovanie interaktívneho grafického projektu - 1 ks,  inštalovanie kiosku – 1 ks, zapojenie, oživenie 
vrátane dopravy - 1 ks ) 

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



 
 

2 
 

II. 
Kúpna cena a platobné podmienky 

 
1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene spolu vo výške: 

6 153,34 EUR bez DPH 
1 230,66 EUR DPH 20% 
7 384,00 EUR s DPH (slovom: sedemtisíctristoosemdesiatštyri EUR). 

2. Cena za jednotlivé časti predmetu kúpy je uvedená v Prílohe č. 1.  
Predávajúci do 5 pracovných dní po riadnom odovzdaní tovaru vystaví faktúru na kúpnu cenu. 
Faktúry môže predávajúci vystaviť čiastkovo po dodaní jednotlivých častí predmetu zmluvy. 

3. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu na adresu jeho sídla uvedeného 
v záhlaví tejto zmluvy. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných a účinných 
právnych predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, kupujúci je 
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 a služby najneskôr v lehote do 31.03.2022. 
2. Miestom dodania tovaru je Oravská galéria Dolný Kubín. 
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. ods. 4. tejto zmluvy. 

 
V. 

Povinnosti predávajúceho 
 

1. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar – dodávku podľa Prílohy č. 1, odovzdať všetky 
doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú 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 § 
433 Obch. Z nadobudne kupujúci vlastnícke právo k tovaru riadnym odovzdaním tovaru podľa 
zmluvy. 

4. V prípade omeškania s riadnym dodaním tovaru podľa tejto zmluvy,  kupujúci môže požadovať 
úrok z omeškania vo výške 0,01% z kúpnej ceny za každý deň omeškania až do riadneho dodania 
tovaru podľa tejto zmluvy. 
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VI. 

Povinnosti kupujúceho 
 
1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu podľa zmluvy. 
2. V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny podľa tejto zmluvy, predávajúci môže požadovať úrok 

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

 
VII. 

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

a jeden pre predávajúceho. 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia.  
3. Zmluva sa môže meniť a dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov podpísaných oboma 

zmluvnými stranami. 
4. 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. 

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

6. 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 Bratislave, dňa 13.12.2021            V Dolnom Kubíne, dňa 14.12.2021  
 
 
Ing. Ján Kavoň     Mgr. Michal Čajka, PhD.       
konateľ spoločnosti     riaditeľ 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 


