
1 

 

KÚPNA ZMLUVA č. 2011/001/KZ 

 

Zmluvné strany 
Kupujúci:     Žilinská univerzita v Žiline  
     Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina 
Štatutárny zástupca:   prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. – rektorka 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
     7000357474/8180 
IČO:     00 397 563 
DIČ:     2020677824 
Telefón:    +421 41 5135 106 
Právna forma:    verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z.  
     o vysokých školách ako verejná vysoká škola 
 
a 
 
Predávajúci:  TRANSMISIE, s. r. o.  
Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č: 10732/L 

Sídlo: Mudroňova 10,  036 01 Martin 
Štatutárny zástupca: Marcela Šošková – konateľka spoločnosti 
Bankové spojenie:           Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Martin 
Číslo účtu: 0352374014/0900 
IČO: 36 375 942 
IČ DPH: SK 2020118848 
Telefón:                                          +421 43 4220478 
Fax:                                                +421 43 4220478 
Právna forma:                                 spoločnosť s ručením obmedzeným 
 

uzatvárajú 
na základe § 409 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov túto kúpnu zmluvu 
 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy je dodávka 1 ks piezoelektrického dynamického snímacieho zariadenia síl 
a krútiacich momentov. 

 
Čl. II. 

Povinnosti a záväzky zmluvných strán 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje: 
a) zahájiť realizáciu predmetu zmluvy okamžite po podpísaní tejto zmluvy; 
b) dodať predmet zmluvy v dohodnutom termíne podľa harmonogramu; 
c) riadne dodať predmet zmluvy Kupujúcemu spolu s dokladmi, ktoré sa k zariadeniu vzťahujú 

a kupujúci sa zaväzuje za dodaný predmet zmluvy zaplatiť dohodnutú cenu podľa čl. IV. tejto 
zmluvy. 



2 

 

2. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými 
tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku k projektu s ITMS: 26220220118, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä 
poskytovať nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, 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 orgánmi, ktoré sú uvedené 
ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť. 

 
           Čl. III. 

Dodacie lehota 
Dodacia lehota predmetu zmluvy podľa bodu 2 je do 3 mesiacov od podpisu tejto kúpnej zmluvy 
obidvoma zmluvnými stranami. 
 

Čl. IV. 
Cena predmetu zmluvy 

1. Dohodnutá zmluvná cena predmetu zmluvy je: 39 200,00 EUR na základe zákona č.18/1996 
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

2. Uvedená cena je bez DPH. 
3. Zmluva bola uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania, ktoré bolo vykonané podľa 

zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
 

Čl. V. 
Dodacie podmienky, miesto dodania a balenie predmet u zmluvy 

1.  Dodávka predmetu zmluvy sa uskutoční za dodacích podmienok DDP Žilina podľa   
            INCOTERMS 2000. 

2. Miesto dodania predmetu zmluvy je: 
a) NUTS: SK031 Žilinský kraj 
b) Okres: Žilina 
c) Obec: Žilina 
d) Kód: 517402 
e) Sídlo: Univerzitná 8215/1 

3. Predávajúci musí avizovať termín a spôsob dopravy predmetu zmluvy min. 5 dní pred 
termínom dodávky. 

4. Kupujúci musí avizovať predávajúcemu zodpovednú osobu, ktorá preberie predmet zmluvy 
na mieste dodávky a písomne potvrdí prevzatie. 

5. Predmet zmluvy bude dodaný vo vhodnom balení tak, aby bol chránený pred poškodením 
počas prepravy. 
 

Čl. VI. 
Platobné podmienky 

1. Faktúra bude vystavená na základe podpísaného dodacieho listu so splatnosťou 90 dní od 
dátumu jej zdaniteľného plnenia. 

2. Úhrada sa považuje za splnenú, keď zmluvná cena nabehne na účet predávajúceho v plnej 
výške. 

3. V prípade, že predávajúci mešká s plnením dodacej lehoty v zmysle bodu 5 bez zavinenia 
kupujúceho, kupujúci má právo vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z ceny nedodanej časti predmetu zmluvy za každý deň omeškania dodávky. Predávajúci je 
povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť. Túto povinnosť predávajúci nemá v prípade nemožnosti 



3 

 

plnenia predmetu zmluvy (§ 352 a nasl. Obchodného zákonníka) a pri okolnostiach 
vylučujúcich zodpovednosť predávajúceho (§ 374 a nasl. Obchodného zákonníka). 

4. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, je predávajúci oprávnený vyúčtovať 
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej časti zmluvnej ceny za každý 
deň omeškania a kupujúci je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť. 

5. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy v procese jej realizácie 
z dôvodov na strane kupujúceho bez zavinenia predávajúceho, bude predávajúci všetky práce 
vrátane nakúpeného materiálu, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať 
kupujúcemu vo výške 100 % nákladov nabehnutých na realizáciu predmetu kúpnej zmluvy. 
Kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť. 

6. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy v procese jej realizácie 
z dôvodov na strane predávajúceho bez zavinenia kupujúceho, a kupujúcemu tak vzniknú 
škody, má kupujúci právo fakturovať predávajúcemu vzniknuté škody v plnej výške. 
Predávajúci je povinný tieto škody uhradiť. 
 

Čl. VII 
Záručné podmienky 

1. Na predmet tejto zmluvy poskytuje predávajúci záruku na vyhotovenie komponentov v súlade   
      s poskytnutou konštrukčnou dokumentáciou. 
2. Záručná doba je 12 mesiacov od dátumu dodávky. 
3. Kupujúci je oprávnený začať reklamačné konanie na základe nárokov vyplývajúcich  zo 

záruky na základe písomného oznámenia, že predmet zmluvy má vady. 
4. Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy do 5 

pracovných dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Termín odstránenia vád musí byť 
dohodnutý písomnou formou na reklamačnom konaní, najviac však 30 dní. V prípade, že 
predávajúci nedodrží tieto termíny má právo kupujúci vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny. Predávajúci je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť 
a v primeranej lehote danej mu kupujúcim zabezpečiť odstránenie zistených vád. 
 

Čl. VIII. 
Sprievodná dokumentácia 

Súčasťou dodávky sú nasledovné dokumenty: 
a) 4 x dodací list 
 

      Čl. IX. 
    Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zmluva 

nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami zmluvných strán a účinnosť zverejnením 
v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v neskorších predpisov. 

2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvoma 
zmluvnými stranami. 

3. Všetky spory, ktoré by mohli vzniknúť v priebehu realizácie zmluvných povinností budú 
zmluvnými stranami riešené vzájomnou dohodou. Spory, ktoré zmluvnými stranami nemohli 
byť vyriešené vzájomnou dohodou, budú riešené podľa právneho poriadku platného na území 
Slovenskej republiky na príslušnom súde v mieste sídla kupujúceho. 

4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto  zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 
porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, 
určite, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, 
na znak súhlasu s jej obsahom  ju dobrovoľne podpísali. 
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V Žiline, dňa 18.7.2011       V Martine, 29.6. 2011  
 
 
 
.............................................     ............................................. 
za kupujúceho       za predávajúceho 
prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.    Marcela Šošková 
rektorka        konateľka 


