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Kúpna zmluva 
 

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
Čl. I. Zmluvné strany 

 

Kupujúci: 
Názov:                  Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava  
Sídlo:               Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín 
Korešpondenčná adresa:        Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín 
Štatutárny orgán:  PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka 
IČO:    36145106 
DIČ:     2021437913 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
Číslo účtu:                               SK40 8180 0000 0070 0048 1213 
Osoby oprávnené konať v:       

- zmluvných veciach: PaedDr. Mária Jagnešáková  
- realizačných veciach: Ing. Peter Grebáč     

Tel:    043/5816117 
Fax:    043/5816133 
E-mail:  projekty@oravskemuzeum.sk 
 
 ( ďalej len  „Kupujúci“)  
 
Predávajúci: NOWY STYL SK, s.r.o.      
Sídlo:    Kúpeľná 3, 080 01 Prešov  
IČO:   36688631 
DIČ: 2022261516  
IČ DPH:             SK2022261516   
Zastúpený:   Bartosz Karasioski   
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
IBAN:         SK5711110000001179732002 
Osoby oprávnené jednať v: 
                 -zmluvných :    Cyril Vavrošek      
                 -realizačných veciach:         Cyril Vavrošek 
Telefón: 0905 257 006    
Email: cyril.vavrosek@nowystylgroup.com 
Zapísaný v registri: Okresného súdu Prešov       
                                         
(ďalej len „predávajúci“)     
    

Článok. II. Preambula 
 

Dielo je realizované v rámci projektu s názvom „Otvorené múzeá - rozšírenie programových možností 
kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí” č. PLSK.01.01.00-12-0098/17, financovaný 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce  Interreg V – 
A Poľsko – Slovensko 2014-2020 
Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č.9 v Oravskom Podzámku  

 
 

mailto:projekty@oravskemuzeum.sk
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Karasi%F1ski&MENO=Bartosz&SID=0&T=f0&R=0
mailto:cyril.vavrosek@nowystylgroup.com
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Článok III.  Predmet zmluvy 
 

1. predmet zmluvy: Zákazka  na  dodanie tovaru: Nákup vybavenia objektu č. 9  v Oravskom Podzámku 
Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa: 

- cenovej ponuky, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy 
- Špecifikácie predmetu zmluvy  (Príloha č.2)  

2. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpnej zmluvy vymedzený v Článku III. bod 1. a 2. prevziať zmluvne 
dohodnutým spôsobom a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v Článku IV. tejto zmluvy.  

3. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať ako súčasť predmetu zmluvy: dodací list, príp. záručný list. 
 

Článok IV.  Kúpna cena, platobné podmienky 
 

1. Kúpna cena za predmet zákazky je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov a ponuky uchádzača. 

2. Cena za dodanie tovaru : 
Cena bez DPH: 23 291,42 EUR 
DPH 20%:  4658,28,-  EUR    
Cena s DPH:                27 949,71,- EUR 
Cena je podrobne špecifikovaná v Prílohe č.1 tejto kúpnej zmluvy (Cenová ponuka). 

3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s plnením predmetu zmluvy podľa 
Článku III. tejto zmluvy. 

4. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a v mieste 
plnenia v súlade s touto zmluvou. 

5. Po dodaní predmetu zmluvy podľa Článku. V. bod 1. tejto zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia 
vystaví predávajúci dapový doklad na dodaný predmet zmluvy a odošle ho, alebo odovzdá na adrese 
kupujúceho v troch výtlačkoch. Dapový doklad musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v zákone č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. K dapovému dokladu je predávajúci 
povinný priložiť potvrdený dodací list.  

6. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia kupujúcemu. Pre tento účel sa za dep úhrady považuje 
dátum odpísania platnej sumy z účtu kupujúceho. 

7. Kupujúci je oprávnený vrátiť dapový doklad, ktorý nemá zákonom a zmluvou požadované náležitosti 
a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením dapového dokladu prestáva plynúť lehota 
splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dpa doručenia opraveného dapového dokladu. 
 

Článok V. Dodacie podmienky 
 

1.  Predmet kúpnej zmluvy sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu najneskôr do : október 2020 (v 
závislosti od ukončenia stavebných prác)  
Miestom plnenia pre potreby tejto zmluvy je: Národná kultúrna pamiatka Renesančný dom č. 9 
v Oravskom Podzámku 
Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim. 

2.  Odovzdanie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho a prevzatie zástupcom 
kupujúceho v mieste plnenia po dohode.  

3.  Predmet zmluvy uvedený v Článku. III. tejto zmluvy je splnený jeho prevzatím a podpísaním 
dodacieho listu zástupcom kupujúceho.  

4.  V prípade, že kupujúci odmietne prevziať predmet zmluvy napriek tomu, že predmet zmluvy je 
pripravený na prevzatie, je splnenie predmetu zmluvy splnené jeho uskladnením u predávajúceho. 
Predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho informovať písomne. 

5.  Predávajúci je povinný pri dodaní predmetu zmluvy odovzdať používateľovi všetky doklady 
nevyhnutné k jeho prevzatiu a používaniu, ako aj doklady uvedené v Článku. III bod 4. 

 
 



Nákup vybavenia objektu č. 9  v Oravskom Podzámku  Kúpna zmluva 
___________________________________________________________________________________________ 

3 

 

 
Článok VI. Kvalita tovaru 

 
1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy riadne,  včas a v požadovaných vlastnostiach, 

množstve, v akosti a v prevedení podľa Článku III. tejto zmluvy. 
2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy dodávaný v rámci predmetu zmluvy je doteraz nepoužívaný 

a jeho technické a prevádzkové parametre sa zhodujú s parametrami uvádzanými ich výrobcom, tovar 
je nový, nerepasovaný, prvotriedneho vyhotovenia a z prvotriednych materiálov.  

3. Záručná doba pre jednotlivé druhy tovaru, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, začína plynúť dpom 
podpísania dodacieho listu a preberacieho protokolu kupujúcim a trvá 2 roky na celý predmet zmluvy. 

4. Kupujúci je povinný dodržiavať návod na obsluhu a predávajúcim vydané inštrukcie (písomné) na 
používanie predmetu kúpy. 
Záručné povinnosti predávajúceho sa nevzťahujú na poškodenie neodborným zásahom zo strany 
kupujúceho alebo tretej osoby, 

5. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, 
najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa riadia 
ustanoveniami § 436 Obchodného zákonníka. 

6. V prípade zistenia vady vykoná prvotné oznámenie predávajúcemu o jej zistení zamestnanec 
používateľa telefónom alebo faxom na číslo: 0905 257 006 (servisné stredisko predávajúceho).  

7. Nebezpečenstvo škody v dodávke (nekompletnosť, poškodenie) prechádza na kupujúceho v momente 
odovzdania – prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať 
poškodený alebo nekompletný predmet kúpy. 

 
Článok VII. Zmluvné pokuty a sankcie 

 
1. Kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho zmluvnú pokutu za nedodanie predmetu kúpy 

v dohodnutom čase a to 0,05% z kúpnej ceny za každý a začatý dep omeškania.  
2. Predávajúci je oprávnený uplatniť u kupujúceho úrok z omeškania za omeškanie s úhradou kúpnej 

ceny a to 0,05% z kúpnej ceny za každý dep omeškania s plnením. 
3. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške 

vznikne druhej strane škoda. 
 

Článok VIII. Vlastnícke právo 
 

1. Kupujúci nadobúda výlučné vlastnícke právo k predmetu zmluvy až po úhrade kúpnej ceny na účet 
predávajúceho. 

 
Článok IX. Zánik zmluvy, okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

 
1. Nedodržanie záväzku splnenia predmetu zmluvy v požadovaných vlastnostiach a kvalite zo strany 

predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy podľa § 345 
ods. 2 Obchodného zákonníka. Omeškanie predávajúceho s dodávkou predmetu zmluvy o viac ako 
10 dní bude  kupujúci považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy. 

2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana okamžite 
písomne odstúpiť od zmluvy. Právo zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je 
dotknuté.  

 
3. Za porušenie tejto zmluvy spôsobené vyššou mocou zmluvné strany nezodpovedajú. Pod vyššou 

mocou chápu zmluvné strany udalosti, ktoré nebolo možné predvídať, alebo ak ich aj zmluvné strany 
predvídali, tieto sa uskutočnili mimo ich vôle a vplyvu, ak tieto plne alebo čiastočne bránili plneniu 
podmienok zmluvy. Príkladmi vyššej moci sú prírodné katastrofy, požiare, záplavy, explózie, štrajky, 
nepokoje, vojny, zásahy štátu alebo vojenských orgánov. Uvedený výpočet nie je taxatívny. 
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4. V prípade vyššej moci budú termíny vyplývajúce z tejto zmluvy predĺžené o dobu trvania stavu 
zapríčineného vyššou mocou. V prípade, že vyššia moc bude pretrvávať dlhšie ako 30 dní, zmluvné 
strany sa dohodnú na spôsobe ďalšieho plnenia tejto zmluvy alebo na jej zrušení. 

 
Článok X. Záverečné ustanovenia 

 

1.  Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené alebo doplpované iba písomnou formou po 
dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2.  Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Záväzkový vzťah zmluvných 
strán vzniknutý z tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka nakoľko ide o vzťah 
subjektov, ktorý automaticky spadá pod vzťahy upravené v § 261 Obchodného zákonníka. 

3.  Predávajúci sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania/ súvisiaceho s dodávanými 
tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku a to oprávnenými osobami .  
Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä: 
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
- Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
- Osoby prizvané týmito orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

4.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť dohodou. Prípadné 
spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne 
príslušnému súdu. 

5.  Zmluva nadobúda platnosť dpom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami  a účinnosť dpom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. 

6.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

7. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, kupujúci obdrží tri vyhotovenia, predávajúci 
jedno vyhotovenie zmluvy.  

 
 
Prílohy: 
Príloha  č.1 – Cenová ponuka 
Príloha č.2 – Špecifikácia predmetu zmluvy   
 

 

V Dolnom Kubíne dpa 28.08.2020                    V Dolnom Kubíne dpa 28.08.2020 

            Za predávajúceho :                                                                Za kupujúceho : 

 

 

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

 


