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Kúpna zmluva 
uzavretá podľa  zákona č. 513/91 Zb. v platnom znení 

 
 

Článok I.  
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:                   Žilinská univerzita v Žiline  
Sídlo organizácie:        Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina  
Zastúpená:                    prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka 
Bankové spojenie:             Štátna pokladnica    
Číslo účtu:                         7000269861/8180, 7000344809/8180      
DIČ:                                  2020677824 
IČO:                                00397563  
Telefón:                             +421 41 5135 106 
Kontaktná osoba:              prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. 
Právna forma:                   verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z.                           
                                          o vysokých školách  

  
 

Zhotoviteľ:        FIM TRADE, a.s. 
Sídlo:         Štrková 973/23A, 010 09 Žilina 
Zastúpený:        Smikoň Jozef, predseda predstavenstva 
Bankové spojenie:            Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:        2925827797/1100 
IČO:         44983174 
IČ DPH:        SK2022924101 
DIČ:          2022924101 
Telefón/Fax:                     0903 777 867 
Právna forma:                   zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Žilina, vložka    
                                         Sa, oddiel 10722/L 
 
 

  
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie nového tovaru: 

1.1. Víková pec – 1 ks  
1.2. Taviaca pec - 1 ks 
1.3. Technológia Vacuum Forming 

v špecifikácii a množstve uvedenom v prílohe č. 1 k tejto zmluve. 
Dodávka zahŕňa aj dopravu na miesto dodania, vyloženie na kupujúcim určené konkrétne 
miesto a miestnosť na mieste dodania. 

 
 
 
 
 



2 
 

 
Článok III. 

/Miesto, termín a spôsob plnenia 
 

1. Miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy je Žilinská univerzita v Žiline, 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. II. 
najneskoršie do troch mesiacov odo dňa podpisu kúpnej zmluvy. 

3. Dopravu predmetu zmluvy  na miesto určené objednávateľom zabezpečuje zhotoviteľ 
na vlastné  náklady tak, aby bola zabezpečená  dostatočná ochrana pred jeho 
poškodením a znehodnotením. 

4. Objednávateľ je povinný akceptovať dodávku a fakturáciu dodávku aj po častiach. 
5. Zhotoviteľ môže dodať aj iný tovar, ako špecifikovaný v tejto zmluve (prílohe 

zmluvy), pokiaľ sú jeho technické špecifikácie rovnaké, alebo lepšie, ako uvedené v 
tejto zmluve a cena sa tým nenavýši. Túto zmenu tovaru musí kupujúci písomne 
odsúhlasiť. 

 
Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Cena  predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 
Z.z.  o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou 
sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Cena predmetu zmluvy je 20 309,00 Eur bez DPH. 
3. Cena  predmetu zmluvy je špecifikovaná v prílohe č. 2 k tejto zmluve ako cena pevná, 

nie je ju možné meniť. Súčasťou ceny sú všetky náklady na dodanie tovaru na miesto 
určenia, vyloženie na kupujúcim určené konkrétne miesto a miestnosť na mieste 
dodania,  návod na obsluhu v slovenskom jazyku, všetky inštalačné média, clo, DPH 
a vykonávanie záručných opráv. 

4. Objednávateľ neposkytuje  zhotoviteľovi preddavok  za zrealizovanie predmetu zmluvy. 
5. Celková cena za zrealizovanie predmetu kúpnej zmluvy bude zhotoviteľovi poukázaná 

až po prevzatí kompletného predmetu kúpnej zmluvy a predložení faktúry s 90 dňovou 
lehotou splatnosti odo dňa jej doručenia  objednávateľovi. Faktúra bude obsahovať 
všetky náležitosti daňového dokladu  v zmysle platných predpisov. Nedeliteľnou 
súčasťou faktúry je originál odovzdávajúceho  a preberacieho protokolu s uvedenými 
výrobnými číslami dodaných tovarov, dátumom, pečiatkou, podpisom objednávateľa 
a zhotoviteľa. Faktúra bude preplatená výhradne prevodným príkazom prostredníctvom 
finančného úradu objednávateľa v eurách.  

 
Článok V. 

 Nadobudnutie vlastníckeho práva 
 

1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením  ceny. 
2. Okamihom uhradenia ceny prechádza vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa. 

Okamihom prevzatia tovaru prechádza nebezpečenstvo škody zo zhotoviteľa na 
objednávateľa. 
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Článok VI. 

Odovzdanie a prevzatie tovaru 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy v rozsahu vecnej a cenovej špecifikácie riadne 
dodať a objednávateľovi protokolárne odovzdať v protokole o odovzdaní a prevzatí. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje tovar protokolárne prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 
3. Objednávateľ prevezme len kompletný tovar v pracovných dňoch na určenom mieste 

podľa čl. III. zmluvy.  
 

 
Článok VII. 

Záručná lehota 
 

1. Zhotoviteľ poskytuje na tovar nasledovnú dĺžku záručnej lehoty: 
12 mesiacov na všetky zariadenia.  

2. Záručná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po podpísaní preberacieho 
protokolu o odovzdaní a prevzatí dodávky. 

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať bezplatný záručný servis.  
4. V prípade zistenia vady a uplatnenia nároku z tejto vady zo strany objednávateľa počas 

trvania záručnej lehoty sa plynutie záručnej lehoty preruší a jej plynutie pokračuje po 
odstránení vady. 

5. Nahlasovanie vád tovaru objednávateľ uskutoční faxom alebo e-mailom a zároveň aj 
písomne priamo u zhotoviteľa na adrese uvedenej v časti „Zmluvné strany“, telefónne 
číslo/číslo faxu: xxxx, e mail: xxx. s uvedením nasledovných informácii: 

   - meno pracovníka, ktorý vadu zistil a dátum jej hlásenia, 
   - stručný popis prejavov vady. 
   Všetky termíny týkajúce sa servisu a odstránenia vád sú platné pre pracovné dni. Pracovné 

dni sú pondelok až piatok od 9:00 – 16:00 hod., okrem dní pracovného voľna, dní 
pracovného pokoja a štátnych sviatkov. 

 
  
 Článok VIII. 

Zodpovednosť za vady  
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek vadu, ak je spôsobená porušením jeho povinností. 
2. Objednávateľ je povinný oznámiť vady zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo 

ich zistil. 
 
 

Článok IX. 
 Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 

stranami.  
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

- príloha č.1  „Technická špecifikácia  predmetu zmluvy“, 
- príloha č. 2 „Cenová špecifikácia predmetu zmluvy“. 
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3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy si vyžadujú písomný súhlas zmluvných 
strán a musia byť podpísané ich oprávnenými zástupcami. Doplnenia alebo zmeny tejto 
zmluvy sa budú realizovať formou písomných dodatkov k tejto zmluve. 

4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytovaní 
nenávratného finančného príspevku [ITMS kód: xxxx] a to oprávnenými osobami a je 
povinný im poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä: 

- poskytovateľ NFP a ním poverené osoby. Poskytovateľom NFP je agentúra 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 
5/B, 841 02 Bratislava; 

- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, 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 vyššie vedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES.  
5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

podpísali. 
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane zhotoviteľ 

a dva objednávateľ.  
 
 
 
 
V ..................., dňa  ..................    V Žiline, dňa ............... 

 
 
 
 
 
 
 
Odtlačok pečiatky objednávateľa:    Odtlačok pečiatky zhotoviteľa: 

 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.    Smikoň Jozef,  
rektorka                                                                                 predseda predstavenstva 
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príloha č.1 „ Technická špecifikácia  predmetu zmluvy “ 
 

                                                                                                                                                         

 
 

 
 

 

Predmet zákazky 

Merná 

jednotka - ks 

Minimálna požadovaná technická 

špecifikácia 

1.1.76 
víková pec  
ITMS: 26220120003 

1 

Víková laboratórna pec  

Maximálna teplota: ~ 1250 oC  

Vnútorný objem pece: min. 10 l 
Napätie 400V 
Výkon 3 kW 
Váha 30 kg 

1.1.1.5 
taviaca pec 
ITMS: 26220220047 

1 

Laboratórna elektrická tégliková odporová 
pec na 25 kg materiálu 
Maximálna teplota: 1100 oC 
Grafitový téglik 
hmotnosť taveniny: 15 kg Cu, resp. 20 kg. Al 

1.1.1.2 
Technológia Vacuum 
Forming  
ITMS: 26220220049 

1 

Zariadenie pre formovanie plochých 
polotovarov do rôznych tvarov. 
Formovacia plocha : 280x230 mm 
Formovacia hĺbka : 130 mm 
Hrúbka plastu : 5 mm 
Použitie : výroba tvarovo náročných krytov  
v malých sériách. Vhodné na výrobu 
krytovania mobilných robotov, 
jednoúčelových zariadení a pod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Žiline  
 

 
 
 
 

Smikoň Jozef 
predseda predstavenstva 
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príloha č. 2 „Cenová špecifikácia predmetu zmluvy“ 
 

 
 

 
 

       
 

Opis rozpočtovej položky 
Merná 

jednotka 

Počet merných 

jednotiek 
Spolu bez DPH  

1.1.76 
víková pec  
ITMS: 26220120003 ks 

1 
2 182,00  

1.1.1.5 
taviaca pec 
ITMS: 26220220047 ks 

1 
3 286,00  

1.1.1.2 
technológia Vacuum Forming 
ITMS: 26220220049 ks 

1 
14 841,00  

Predmet zákazky celkom x x 20 309,00  

 

 
 

V Žiline  
 
 
 
                                                                                                                                            Smikoň Jozef 
                                                                                                                                                predseda predstavenstva 
 


