
Dohoda o úhrade kúpnej ceny v splátkach  
 
 
Účastníci dohody: 
 
Dlžník : 
Žilinská univerzita v Žiline 
v zastúpení: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.- rektor 
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika 
IČO: 00397563 
DIČ: 2020677824 
IČ DPH: SK2020677824 
(ďalej len „dlžník“) 
 
Veriteľ: 
Obchodné meno: Advantage-fl.cz s.r.o. 
v zastúpení: Filip Lukeš 
Sídlo: Ke Kameni 266, 251 62 Louňovice, Česká republika 
IČO: 28217179 
DIČ: 28217179 
IČ DPH: CZ28217179 
(ďalej len „veriteľ“) 
 
(veriteľ a dlžník spolu aj ako „účastníci dohody“ a každý samostatne aj ako „účastník 
dohody“) 
 
sa dohodli na tejto Dohode o úhrade kúpnej ceny v splátkach (ďalej len „dohoda“) za 
nasledovných podmienok: 
 

Článok I. 
Predmet dohody 

 
1. Účastníci dohody uzavreli prostredníctvom elektronického kontraktačného systému 

dňa 05.10.2018 Kúpnu zmluvu č. Z201841763_Z, ktorej predmetom je kúpa 3D 
optického meracieho zariadenia s vysokým rozlíšením a vybavenia v špecifikácii 
uvedenej v kúpnej zmluve. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za dodané 
zariadenie vo výške 97.500,- Eur bez DPH. 

2. Na základe žiadosti dlžníka zo dňa 06.10.2018 uzatvárajú účastníci dohody túto 
dohodu o úhrade kúpnej ceny vo výške 97.500,- Eur bez DPH (slovom: 
deväťdesiatsedemtisícpäťsto Eur) v splátkach. 

3. Táto dohoda nadobúda účinnosť splnením odkladacej podmienky, ktorou je 
odovzdanie a prevzatie predmetu kúpnej zmluvy uvedenej  v bode 1 tohto článku bez 
akýchkoľvek vád. 

 
Článok II. 

Spôsob splácania 
 

1. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť veriteľovi kúpnu cenu vo výške 97.500,-Eur (slovom: 
deväťdesiatsedemtisícpäťsto Eur) v týchto splátkach: 

č.                                  Dátum                                 Splátka 
1.                                  Do 31.10.2018                16.250,00 Eur 
2.                                  Do 30.11.2018                  7.386,36 Eur  
3.                                  Do 31.12.2018                  7.386,36 Eur  
4.                                  Do 31.01.2019                  7.386,36 Eur  
5.                                  Do 28.02.2019                  7.386,36 Eur 



6.                                  Do 31.03.2019                  7.386,36 Eur 
7.                                  Do 30.04.2019                  7.386,36 Eur 
8.                                  Do 31.05.2019                  7.386,36 Eur 
9.                                  Do 30.06.2019                  7.386,36 Eur 
10.                                Do 31.07.2019                  7.386,36 Eur 
11.                                Do 31.08.2019                  7.386,36 Eur 
12.                                Do 30.09.2019                  7.386,40 Eur  
 

2. Splátky budú veriteľovi poukazované bezhotovostným prevodom na účet č. IBAN .... 
 
 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia  

 
1. Dohoda je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, každý účastník dohody obdrží jeden 

(1) rovnopis. 
2. Dohoda nadobúda platnosť po podpísaní zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, nie však skôr ako 
splnením odkladacej podmienky uvedenej v článku I, bod 3 tejto dohody. 

3. Práva a povinnosti účastníkov dohody, ktoré nie sú touto dohodou upravené, sa 

riadia právom Slovenskej republiky. Na rozhodovanie sporov vzniknutých na základe 

alebo v súvislosti s touto zmluvou sú príslušné súdy Slovenskej republiky. 

4. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali a potvrdzujú, že dohoda je 
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je 
uzatvorená v tiesni  a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 
V Louňoviciach, dňa                                       V Žiline, dňa  
 
 
Veriteľ:                                                                                    Dlžník: 
 
 
 
_______________________                            _____________________________________ 
Advantage-fl.cz s.r.o.         Žilinská univerzita v Žiline 
Zastúpená: Filipom Lukešom, konateľom         Zastúpená:  

prof. Ing. Jozefom Jandačkom, PhD.,     
rektorom 

 
 
     
 


