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Návrh 

KÚPNEJ ZMLUVY   
 

uzavretá v zmysle ustanovení § 409 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

Článok 1  

Zmluvné strany 

 

1.1.   Kupujúci:                  Dominikánsky konvent  

Sídlo:         Mäsiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, Slovensko 

   IČO:                           17084521 

Štatutárny zástupca:    Mgr. Ing. Tomáš Jančiar- prior 

Bankové spojenie:      Tatrabanka, a.s.  

          IBAN:         SK9811000000002623111152 

DIČ:                            2020753548 

IČ DPH:         SK 2020753548  

 

1.2.   Predávajúci:             ...................................... 

Sídlo:   ....................................... 

Registrácia:                        ....................................... 

Štatutárny zástupca: ....................................... 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: ..................................... 

IBAN:   ..................................... 

Zástupca vo veciach technických:  ........................ 

Tel.:   .......................... 

e-mail:   ........................... 

 

Táto zmluva sa uzatvára v rámci programu: „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo 

a kultúrna spolupráca“,  financovaného z Finančného mechanizmu  Európskeho hospodárskeho 

priestoru 2014-2021  a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

/ďalej „správca programu“/ 

 

 Článok 2 

 Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje, že za podmienok tejto zmluvy, podľa pokynov kupujúceho, dodá 

Kupujúcemu tovary, práce a služby, ktorých špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.  
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2. Predmetom plnenia Dodávateľa je:  

 

Časť 1 Predmetu plnenia /podľa Prílohy 2 – Špecifikácia predmetu plnenia – 1. časť/   

- dodávka projekčnej technológie /projektor, objektív, exhaust, stojan, network, záložný on-line 

   zdroj,    obslužný PC,  plátno, satelit/  

- zriadenie prípojného miesta, kabeláže projekčnej techniky, inštalácia a doprava projekčnej techniky 

- ozvučenie 

- kabeláže k ozvučeniu, inštalačný materiál, doprava, inštalácia a oživenie systému 

 

Časť 2. Predmetu plnenia /podľa Prílohy 2 – Špecifikácia predmetu plnenia – 2. časť/   

- Dodávka bočných, stropných a zadných akustických panelov  

- Inštalačný materiál, inštalácia vrátane nákladov na lešenie, doprava   

  

3. Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas dodaný predmet plnenia prevziať a zaplatiť za neho 

dohodnutú kúpnu cenu. 

 

II. 

Tovar 

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu Tovar v množstve, druhu, kvalite a technickej 

špecifikácii podľa  tejto zmluvy a najmä podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. 

 

2. Tovar musí spĺňať všetky požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi, musí byť 

             podporený všetkými atestami, prehláseniami o zhode a certifikátmi nutnými k jeho nerušenému 

             a bezpečnému užívaniu. 

 

3. Predávajúci je povinný spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu kompletnú dokumentáciu, najmä 

návod na použitie tovaru /užívateľský manuál/, doklady súvisiace s tovarom, v slovenskom alebo 

českom jazyku a potvrdenie o záruke. 

 

4. Predávajúci musí umožniť kupujúcemu obhliadku dodaného tovaru a overenie funkčnosti tovaru. 

 

5. Po overení funkčnosti tovaru, vykonaní montážnych prác bez vád a nedorobkov a kontrole 

dokladov súvisiacich s tovarom obidve zmluvné strany podpíšu odovzdávací protokol, pričom 

okamihom podpisu odovzdávacieho protokolu sa predmet plnenia považuje za riadne odovzdaný 

predávajúcim a prevzatý kupujúcim. 

 

6. Kupujúci nie je povinný prevziať predmet plnenia, ktorý trpí akýmikoľvek závadami, najmä ak 

nespĺňa niektorú požiadavku na tovar podľa tejto zmluvy alebo ak nebola dodaná úplná 

dokumentácia k tovaru podľa ods. 2 a 3 tohto článku alebo v prípade výskytu vád súvisiacich 

s montážou tovaru alebo s oživením systému, ktorý je predmetom plnenia tejto zmluvy. 

 



 

Dominikánsky konvent 

Mäsiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré 

Mesto 

Predmet zákazky:  

„Projekčná technika pre kinosálu Veritas“ 

 

3 

 

7. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať predmet plnenia z akéhokoľvek dôvodu uvedeného 

v ods. 6 tohto článku zmluvy, je predávajúci povinný dodať kupujúcemu plne funkčný tovar bez 

vád, spĺňajúci všetky vlastnosti špecifikované v tejto zmluve, a to v dodatočnej lehote 15 dní odo 

dňa, kedy kupujúci odmietol tovar prevziať. Za dodanie plne funkčného tovaru sa považuje aj 

vykonanie inštalácie alebo montáže tovaru bez vád a nedorobkov a oživenie systému.  

 

8. Predávajúci je povinný kupujúcemu poskytovať bezplatný záručný servis po dobu dohodnutej 

záručnej doby v rozsahu čl. VII. tejto zmluvy. 

 

9. Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí sám alebo prostredníctvom svojich 

subdodávateľov kupujúcemu alebo tretím osobám pri plnení predmetu tejto zmluvy alebo 

v súvislosti s ním. 

 

III.  

Termín a miesto plnenia 

 

Predávajúci je povinný kupujúcemu tovar dodať, inštalovať, oživiť a vykonať montáž dodaného 

tovaru v objekte Dominikánskeho konventu, časť: kultúrno-spoločenské centrum Veritas, 

Dominikánske námestie, Košice, na mieste, podľa pokynov kupujúceho a predmet plnenia 

odovzdať za podmienok tejto zmluvy:  

a/ do piatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, vrátane montáže tovaru na mieste 

plnenia, inštalácie a oživenia systému pre Časť 1. Predmetu plnenia  

b/ do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, vrátane montáže tovaru na mieste 

plnenia, pre Časť 2. Predmetu plnenia   

 

IV. 

Prechod práv k tovaru 

 

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom pripísania kúpnej ceny, 

dohodnutej v  čl. V tejto zmluvy, na účet predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare 

prechádza na kupujúceho okamihom podpisu odovzdávacieho protokolu v súlade s čl. II. ods. 5 

tejto zmluvy. 

 

V.  

Kúpna cena a spôsob jej úhrady 

 

1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších 

predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“):  
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Kúpna cena pre Časť 1 Predmetu plnenia /podľa Prílohy 1 – Špecifikácia ceny – 1. časť/  je dohodnutá 

takto: 

Predmet plnenia  bez DPH  ..................... eur 

DPH 20%                ..................... eur 

Cena za predmet plnenia s DPH .......................eur 

 

Kúpna cena pre Časť 2 Predmetu plnenia /podľa Prílohy 1 – Špecifikácia ceny – 2. časť/  je dohodnutá 

takto: 

Predmet plnenia  bez DPH  ..................... eur 

DPH 20%                ..................... eur 

Cena za predmet plnenia s DPH .......................eur 

 

 

2. Dohodnutou kúpnou cenou sa rozumie cena tovaru, vrátane všetkých nákladov predávajúceho 

spojených s dodávkou tovaru, jeho montážou, inštaláciou, oživením systému a vykonaním 

všetkých skúšok a revízií v mieste plnenia, podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č.2 tejto zmluvy. 

 

3. Cena za predmet plnenia bez DPH uvedená v ods.1 tohto článku je cenou najvyššie prípustnou 

a nie je možné ju navýšiť. 

  

VI. 

Platobné podmienky 

 

1. Zálohy na platby nie sú dohodnuté. Faktúra bude vystavená po podpise odovzdávacieho protokolu 

v súlade s čl. II. odst.5 tejto zmluvy. 

2. Podkladom pre úhradu kúpnej ceny bude faktúra, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu 

podľa zákona o DPH a náležitosti stanovené ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi 

/ďalej len „faktúra“/. Okrem náležitostí stanovenými platnými právnymi predpismi pre daňový 

doklad bude predávajúci povinný vo faktúre uviesť aj tieto údaje:  

      a/ predmet kúpy s uvedením miesta plnenia 

      b/ označenie banky a číslo účtu, na ktorý musí byť zaplatené /ak je číslo účtu iné ako číslo ktoré 

      je uvedené v tejto zmluve, je predávajúci povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu 

      informovať kupujúceho/ 

c/ lehotu splatnosti faktúry 

d/ označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, vrátane jej podpisu a kontaktného telefónu 

e/ prílohou vystavenej faktúry bude aj preberací protokol /č. II odst. 5 tejto zmluvy/ 

 

3. Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 

4. Doručenie faktúry sa vykoná prostredníctvom kuriéra alebo doporučenej poštovej zásielky. 

5. Kupujúci je oprávnený chybnú faktúru pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť druhej zmluvnej 

strane bez zaplatenia na opravu v týchto prípadoch: 



 

Dominikánsky konvent 

Mäsiarska 6, 040 01 Košice – mestská časť Staré 

Mesto 

Predmet zákazky:  

„Projekčná technika pre kinosálu Veritas“ 

 

5 

 

- Ak nebude faktúra obsahovať všetky povinné alebo dohodnuté náležitosti alebo bude chybne 

vyúčtovaná kúpna cena 

- Ak bude DPH vypočítaná v nesprávnej výške 

- Ak bude fakturované plnenie, ktoré nebolo fakticky urobené alebo dodané 

Vo vrátenej faktúre kupujúci vyznačí dôvod vrátenia. Predávajúci urobí opravu vystavením novej 

faktúry. Ak vráti kupujúci chybnú faktúru predávajúcemu, prestáva bežať pôvodná lehota splatnosti. 

Celá lehota splatnosti beží opäť odo dňa doručenia novo vystavenej faktúry kupujúcemu. Predávajúci 

je povinný doručiť kupujúcemu opravenú faktúru do 3 pracovných dní po doručení kupujúcim 

vrátenej faktúry. 

 

6. Povinnosť zaplatiť kúpnu cenu je splnená dňom odpísania príslušnej čiastky z účtu kupujúceho. 

 

VII. 

Záručná doba, reklamácie a servis 

 

1. Predávajúci podpisom odovzdávacieho protokolu poskytuje kupujúcemu záruku za to, že predmet 

plnenia nebude trpieť žiadnymi vadami, či už ide o vady materiálu, výrobné vady alebo vady 

zjavné alebo skryté alebo o vady právne či faktické, a že predmet plnenia bude plne zodpovedať 

jeho špecifikácii a vlastnostiam podľa tejto zmluvy a podľa  platných právnych predpisov. 

 

2. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté: 

a/ poškodením tovaru treťou osobou 

b/ užívaním tovaru kupujúcim v rozpore s návodom na použitie 

 

3. Predávajúci poskytne kupujúcemu záruku na predmet plnenia v rozsahu tohto článku zmluvy 

v trvaní 36 mesiacov. 

Záručná doba začína bežať dňom nasledujúcim po dni odovzdania  a prevzatia tovaru v súlade 

s čl. II. ods. 5 tejto zmluvy. V prípade oznámenia vady tovaru kupujúcim záručná doba prestane 

plynúť  a začína opäť znovu plynúť odo dňa prevzatia opraveného reklamovaného tovaru 

kupujúcim. 

 

4. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu predmetu plnenia, ktorá sa vyskytla v priebehu 

záručnej doby, bez zbytočného odkladu potom, keď kupujúci vadu zistí. Kupujúci vytkne vadu 

predmetu plnenia predávajúcemu najprv telefonicky. Ak predávajúci nebude na určenom 

telefónnom čísle kontaktný alebo nebude na telefonické vytknutie vady nijak reagovať, kupujúci 

zašle oznámenie o vade predmetu plnenia predávajúcemu prostredníctvom e-mailu alebo písomne 

prostredníctvom držiteľa poštovej licencie doporučene  na adresu sídla predávajúceho. 

 

5. Predávajúci je povinný odstrániť podstatnú vadu predmetu plnenia, ktorá bráni jeho užívaniu do 2 

pracovných dní od vytknutia vady kupujúcim. V prípade výskytu iných vád predmetu plnenia je 

predávajúci povinný tieto vady odstrániť najpozdejšie do 10 pracovných dní odo dňa jeho 
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vytknutia kupujúcim. Ak bude vytknutá vada predmetu plnenia neopraviteľná, kupujúci je 

oprávnený požadovať výmenu vadného predmetu plnenia za bezvadný alebo zľavu z kúpnej ceny 

alebo odstúpiť od tejto zmluvy, a to podľa  svojho výberu. 

 

6. V prípade, že predávajúci neodstráni vady diela spôsobom a v termíne podľa čl. VII. ods. 5 tejto 

zmluvy, je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR , a to 

za: 

a/  každý začatý deň omeškania 

b/ každú, riadne neodstránenú vadu 

7. Ak predávajúci neodstráni vytknutú vadu predmetu plnenia v lehote uvedenej v ods. 5 tohto 

článku, má kupujúci právo poveriť  odstránením vady tretiu osobu, okrem prípadov, ak sa 

zmluvné strany dohodnú  na inom spôsobe riešenia reklamácie. Tým nie sú dotknuté práva 

kupujúceho na zmluvnú pokutu. 

8. V prípade, že predávajúci písomne oznámi kupujúcemu, že ním vytknutú vadu nepovažuje za 

záručnú vadu, je kupujúci oprávnený zabezpečiť posúdenie vady znalcom, na základe znaleckého 

posudku. 

Ak bude znaleckým posudkom zistené, že sa jedná o záručnú vadu, ponesie náklady na jeho 

vyhotovenie predávajúci, ktorý súčasne najneskôr do troch dní začne vadu odstraňovať. 

Ak podľa znaleckého posudku nepôjde o záručnú vadu, ponesie náklady na jeho vyhotovenie 

kupujúci. 

9. Predávajúci sa zaväzuje po dobu záruky /36 mesiacov/ vykonávať pravidelný a bezplatný servis 

predmetu plnenia v polročných intervaloch. Servisom sa rozumie najmä kontrola  funkčnosti 

systému a nastavení, súvisiacich s oživením /pre 1. Časť predmetu plnenia/ a tiež aj kvality 

zvukovo-izolačných prvkov /pre 2. Časť predmetu plnenia/. 

 

VIII. 

Povinnosti predávajúceho 

 

1. Predávajúci je povinný:  

a/ informovať kupujúceho o skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie zmluvy, a to bez 

zbytočného odkladu, najneskôr  nasledujúci pracovný deň po tom, kedy príslušná skutočnosť 

nastala alebo predávajúci zistil, že by nastať mohla;. 

 

b/ predávajúci zodpovedá  za výber svojich subdodávateľov  a/alebo spolupracujúcich tretích 

osôb; 

 

c/ pokiaľ predávajúci použije na plnenie svojich záväzkov podľa  tejto zmluvy tretiu osobou, 

zodpovedá  akoby záväzok plnil sám.  

 

2. a/  Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády 

Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný 
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mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný 

mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a 

orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj 

všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s 

plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade 

s platnými právnymi predpismi SR. 

 

b/ Záväzok uvedený v bode a/ tohto ods. sa  vzťahuje aj na všetkých subdodávateľov 

predávajúceho, ktorí sa podieľajú na predmete plnenia. 

 

IX. 

Sankcie 

 

1. Kupujúci má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny za predmet plnenia 

bez DPH za každý aj začatý deň omeškania v prípade, že predávajúci nedodá predmet plnenia 

včas, alebo od zmluvy odstúpi. 

2. V prípade omeškania so zaplatením ceny za predmet plnenia zmluvné strany dohodli zmluvný 

úrok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky bez DPH za každý deň omeškania. 

3. V prípade nedodržania dohodnutého termínu na odstránenie vady reklamovanej v záručnej 

dobe je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 Eur za každú 

reklamovanú vadu a za každý omeškaný deň. 

4. V prípade ak predávajúci neumožní kontrolu podľa čl. VIII. ods. 2 bod a/  a bod b/ môže si 

kupujúci  nárokovať na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 EUR za každý deň 

omeškania po dni doručenia výzvy na plnenie tejto povinnosti.  

5. V prípade, ak záväzok dodať predmet plnenia zanikne pred jeho riadnym dodaním, nezaniká 

nárok na zmluvnú pokutu, ak dôvodom zániku záväzku dodať predmet zákazky je 

predchádzajúce porušenie zmluvnej povinnosti.   

6. Dohodnuté zmluvné pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinení a na tom, či a v akej 

výške vznikne druhej strane škoda. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty a úroku z omeškania nie je 

dotknuté právo na náhradu škody. Rovnako nie je dotknutá povinnosť riadne plniť záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že vyúčtovaná zmluvná pokuta môže byť jednostranne započítaná 

voči cene predmetu plnenia, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť. 

 

X. 

  Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy najmä v prípade, ak 

    a/ podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť špecifikovanú nižšie alebo 

    b/ predávajúci bude v úpadku alebo s ním bude začaté insolvenčné konanie alebo bude 

        v likvidácii 
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných podmienok považujú: 

    a/ omeškanie kupujúceho s úhradou ceny predmetu plnenia, ktorá nebude uhradená ani do 

dvoch mesiacov odo dňa písomného oznámenia omeškania platby predávajúceho kupujúcemu. 

    b/ omeškanie predávajúceho s pnením predmetu tejto zmluvy v termíne dohodnutom v tejto 

zmluve, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

    c/ omeškanie predávajúceho s odstránením reklamovanej vady podľa čl. VII. tejto zmluvy. 

    d/ opakovaný výskyt vád predmetu plnenia /najmä trojitý výskyt vady, pričom sa nemusí jednať 

o tú istú vadu/. 

 

3. Odstúpenie od zmluvy je platné a účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane v súlade 

s touto zmluvou. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody alebo bezdôvodné 

obohatenie. 

4. Pre prípad odstúpenia od zmluvy z dôvodu uvedeného v ods. 2 písm. a/ tohto článku, je 

predávajúci oprávnený odmontovať a odviesť tovar z miesta plnenia na náklady kupujúceho. 

5. Pre prípad odstúpenia od zmluvy z dôvodu uvedeného  v odst. 2 písm. b/ tohto článku, sa táto 

zmluva ruší od začiatku, pokiaľ nemá čiastočné plnenie samo o sebe pre kupujúceho hospodársky 

význam. 

6. Pre prípad odstúpenia od zmluvy z dôvodu uvedeného  v ods. 2 písm. c/ a d/ tohto článku, sa táto 

zmluva ruší s účinkami do budúcnosti. 

7. Pre prípad odstúpenia od zmluvy, sa zmluvné strany výslovne dohodli, že v tomto prípade 

kupujúci uhradí predávajúcemu peňažnú čiastku vo výške zodpovedajúcej hodnote plnenia 

predmetu tejto zmluvy do odstúpenia od zmluvy, t.j. to, o čo sa kupujúci obohatil, a to iba za 

podmienky, že predmet plnenia alebo jeho časť do odstúpenia od zmluvy bol plnený riadne za 

podmienok tejto zmluvy  a má pre kupujúceho hospodársky význam. 

 

XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeniť alebo doplniť zmluvu môžu zmluvné strany iba formou písomných dodatkov, ktoré budú 

vzostupne číslované, výslovne prehlásené za dodatok tejto zmluvy a podpísané oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán. 

2. Dodatok zmluvy musí byť pred podpísaním kupujúcim vopred schválený správcom programu. 

3.  Zmluva nadobúda  platnosť dňom podpisu druhej zmluvnej strany a účinnosť dňom jej 

zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu zverejní 

kupujúci po podpise zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva ako aj i všetky jej prípadné dodatky môžu 

byť zverejnené na webovom sídle správcu programu.   

5. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu,  podpísaných oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán, pričom kupujúci aj predávajúci obdržia po jednom vyhotovení pre 

jednotlivé zmluvné strany.  
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6. Zmluvné strany sa dohodli, že celá komunikácia súvisiaca s plnením predmetu tejto zmluvy bude 

prebiehať prostredníctvom e-mailov oprávnených osôb, pričom sa e-mailová správa považuje za 

doručenú vtedy, ak potvrdí oprávnená osoba druhej zmluvnej strany jej doručenie, osobným 

odovzdaním, prostredníctvom držiteľa poštovej licencie na adresu sídla zmluvnej strany alebo 

kuriérom licencovanej doručovateľskej spoločnosti.  Pre prípad doručovania prostredníctvom 

pošty sa zmluvné strany dohodli, že zásielka je druhej zmluvnej strane doručená piatym dňom odo 

dňa jej odoslania prvej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

7. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami občianskeho zákonníka. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že skutočnosti uvedené v tejto zmluve nepovažujú za obchodné 

tajomstvo v zmysle § 504 občianskeho zákonníka, a súhlasia k ich využitiu a zverejneniu bez 

určenia akýchkoľvek podmienok. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali a že bola uzavretá po 

vzájomnom prejednaní podľa ich skutočnej a slobodnej vôle určite, vážne a zrozumiteľne, nie 

v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že sa dohodli na  jej obsahu dohodli,  čo 

potvrdzujú svojimi podpismi. 

10. Predávajúci výslovne súhlasí so spracovaním svojich údajov v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. V súlade so zákonom č. 

18/2018 Z.z.  o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia 

Európskeho parlamentu a rad č.679/2016 /GDPR/, kupujúci bude spracovávať tieto údaje:  

- Meno a priezvisko štatutárneho orgánu, osôb oprávnených jednať vo veciach technických 

a zmluvných, e-maily a telefónne čísla. 

- Tieto osobné údaje je nevyhnutné spracovať pre účely plnenia z tejto zmluvy. Tieto 

osobné údaje budú kupujúcim spracovávané po dobu 10 rokov v súlade  s povinnosťou 

uchovávať daňové doklady podľa zákona o DPH. 

 

Príloha  č.1  Špecifikácia ceny – 1. Časť 

Príloha  č.1  Špecifikácia ceny – 2. Časť 

Príloha č. 2  Špecifikácia predmetu plnenia – 1. Časť 

Príloha č. 2  Špecifikácia predmetu plnenia – 2. Časť 

 

 

 

V Košiciach, dňa.............................                                              V ........................ dňa............................... 

 

Za kupujúceho:                                                                                         Za predávajúceho: 
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