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KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov  
 
 

Zmluvné strany 
 
Predávajúci: Rozhlas a televízia Slovenska 
sídlo:   Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
štatutárny orgán:      PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ 
IČO:   47 232 480 
DIČ:   2023169973 
IČ DPH:  SK2023169973 
bankové spojenie: XXXXXX 
číslo účtu:   XXXXXX  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 1922/B 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 

Kupujúci :                    Klaudia Fūlesová    
sídlo:                            XXXXXX  
IČO:                             XXXXXX  
č. OP:                           XXXXXX   
bankové spojenie:         XXXXXX  
číslo účtu:                       XXXXXX  
 
 
(predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany“) 
 

Preambula 
 

Na základe vykonaného vyhodnotenia návrhov prihlásených do obchodnej verejnej súťaže na predaj 
nepotrebnej hnuteľnej veci – cimbal BOHAK zo dňa 28.10.2021, návrh kupujúceho bol predávajúcim 
vyhodnotený v zmysle podmienok verejnej obchodnej súťaže ako najvýhodnejšia ponuka. Z uvedeného 
dôvodu zmluvné strany pristupujú k uzavretiu kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) za nasledovných 
podmienok:  
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri prevode vlastníckeho práva 

k predmetu kúpy – cimbal BOHAK (ďalej len „predmet kúpy“), predovšetkým povinnosť 
predávajúceho previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy, predmet kúpy kupujúcemu 
odovzdať a povinnosť kupujúceho zaplatiť za predmet kúpy kúpnu cenu a predmet kúpy prevziať 
v súlade s touto zmluvou.  
 

2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy je vo výlučnom 
vlastníctve predávajúceho. 
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Čl. II. 

Kúpna cena a platobné podmienky 
 

1.  Predávajúci a kupujúci sa dohodli, v zmysle z. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. na kúpnej cene za predmet kúpy v zmysle čl. I. v 
celkovej výške 400,00 EUR vrátane DPH (slovom štyristo EUR vrátane DPH).  
   

2. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu spolu s DPH v hotovosti v plnej výške do pokladne RTVS 
v mieste jeho sídla, Mlynská dolina 845 45 Bratislava alebo  bezhotovostným prevodom na účet 
predávajúceho  uvedený v záhlaví tejto zmluvy a to do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto 
zmluvy na základe vystavenej faktúry predávajúcim.  

 

3. Predávajúci je povinný vystaviť na úhradu kúpnej ceny faktúru spĺňajúcu náležitosti uvedené v zákone 
č. 222/2004 Z.z.  o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorú doručí na adresu 
kupujúceho uvedenú v časti Zmluvné strany.  

 
4. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je predávajúci oprávnený požadovať od 

kupujúceho zaplatenie úroku z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka za 
každý deň omeškania.  

 
 

Čl. III. 
Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet kúpy bude odovzdaný kupujúcemu až po vykonaní úhrady 

kúpnej ceny, pričom termín prevzatia si zmluvné strany dohodnú písomnou – emailovou  formou 
vopred.   
 

2.  Miestom odovzdania a prevzatia predmetu kúpy je areál predávajúceho v mieste jeho sídla. 
O odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy bude spísaný protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami. 
 

3. Poverená osoba za predávajúceho k odovzdaniu predmetu kúpy a k podpisu protokolu o odovzdaní 
a prevzatí predmetu kúpy je Vojtech Havlík: mob.: XXXXXXXX, email: vojtech.havlik@rtvs.sk. 
 

4. Kupujúci podpisom protokolu potvrdzuje, že si predmet kúpy prezrel a je mu známy jeho technický 
stav a preberá ho v takom stave ako stojí a leží. 
 

5. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy prevzatím predmetu kúpy. 
 

6. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho okamihom  prevzatia predmetu 
kúpy. 
 

7. Ak kupujúci poruší povinnosť predmet kúpy v celom rozsahu prevziať v lehote podľa bodu 1. tohto 
článku zmluvy, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,- € za každý  deň 
omeškania s prevzatím predmetu kúpy. Zaplatenie zmluvnej pokuty si predávajúci uplatní 
samostatnou faktúrou so splatnosťou do 14 dní odo dňa jej vystavenia. 
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Čl. IV. 
Vady predmetu kúpy 

 
Predávajúci týmto vyhlasuje a uisťuje kupujúceho, že: 

a) Predávajúci má k predmetu kúpy riadny právny titul a všetky práva potrebné na nakladanie 
s predmetom kúpy; predmet kúpy nemá žiadne právne vady vrátane práv tretích osôb a nie je známa 
skutočnosť, ktorá by mohla mať za následok vznik takého právneho zaťaženia; 

b) Stupeň opotrebenia predmetu kúpy je primeraný veku a bežnému použitiu.  
 
Kupujúci vyhlasuje, že preberá predmet kúpy ako stojí a leží. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet 
kúpy vzhľadom na stupeň opotrebenia nemusí byť funkčný alebo použiteľný na účel, na ktorý bol 
pôvodne určený. 
  
 

 
Čl. V. 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s prevzatím predmetu kúpy, príp. odvozom z priestorov 
predávajúceho. 
 

2. Pri plnení povinností vyplývajúcich z tohto článku zmluvy poskytne predávajúci kupujúcemu 
nevyhnutnú súčinnosť.  
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomné zásielky si budú  doručovať na adresu uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy do miesta sídla zmluvného partnera. V prípade, že sa písomná zásielka vráti ako nedoručená 
na adresu uvedenú zmluvnou stranou, bude sa táto považovať za doručenú, a to v deň vrátenia 
nedoručenej zásielky, aj keď sa o tom adresát zásielky nedozvedel. 
 
  
 

Čl. VI. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1 Od tejto zmluvy môže predávajúci odstúpiť, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu podľa článku II. tejto 

zmluvy a/alebo ak kupujúci neposkytne predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť v zmysle čl. V bodu 2 
tejto Zmluvy. 

 
2    V prípade, že si predávajúci uplatní právo z dôvodu uvedeného v čl. III. bod 7. od zmluvy odstúpiť, 

príslušnú výšku zmluvnej pokuty a náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s omeškaním 
kupujúceho predávajúci zohľadní započítaním s uhradenou kúpnou cenou. 

 
3    V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 2. predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu    upravenú 

podľa tohto bodu do 14 dní od odo dňa odstúpenia od zmluvy. 
 
4 Účinky odstúpenia nastávajú nasledujúcim dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy 

kupujúcemu. 
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Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jeden pre kupujúceho a jeden pre predávajúceho. 

 
2. Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť kupujúceho zverejniť túto zmluvu podľa § 5a z.  č. 

211/2000 Z.z. v znení  neskorších predpisov a na tento účel zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia so 
zverejnením zmluvy v rozsahu platnej legislatívy. 
 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim  po 
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 
 

4. Zmluva sa môže meniť a dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov podpísaných oboma 
zmluvnými stranami. 
 

5. 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. 
 

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

7. 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. 
 
 
 
 
 
 
Kupujúci:       Predávajúci: 
V Bratislave, dňa .......................                      V Bratislave, dňa ........................ 
 
 
 
 
………………………………....               …………………………………… 
         Klaudia Fűlesová                                                             PhDr. Jaroslav Rezník                                                                        
                                       generálny riaditeľ 
        
      

 
 
 
 
 
 
 


