
Kúpna zmluva 
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
medzi  

 
Kupujúcim  
Názov:   Justičná akadémia Slovenskej republiky 
Sídlo:    Suvorovova 5/C, 902 01  Pezinok 
Štatutárny orgán:  JUDr. Peter Hulla, riaditeľ 
IČO:    37851624 
DIČ:    2021887967 
IČ DPH:   SK2021887967 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000194169/8180 
IBAN:    SK25 8180 0000 0070 0019 4169 
Kontaktná osoba:  Ing. Peter Psota, vedúci oddelenia informatiky a štatistiky 
Telefón:   033/69 03 316 
Fax:    033/69 03 320 
E-mail:   peter.psota@justice.sk 
(ďalej len „kupujúci“) 
 

a 
 
Predávajúcim 
Názov:   OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.   
Štatutár:  Ing. Alexander Ducár, Ing. Marcel Souček, Ing. Ivo Šafranko  
Sídlo:   Železničiarska 12, 080 01  Prešov      
IČO:   31726607     
DIČ:   2020524165      
IČ DPH/DIČ:     SK2020524165    
Bankové spojenie: Československá obchodná banka   
Číslo účtu:  0383215403/7500 
IBAN:    SK82 7500 0000 0003 8321 5403  
Kontaktná osoba:  Ing. Marcel Souček  
Telefón:   +421517734332, +421517720625   
Fax:   ++421517720651    
E-mail: info@opalmultimedia.sk 
Zapísaný v OR SR Prešov v odd. s.r.o., vl.č.2999/P 
(ďalej len „predávajúci“) 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je úprava práv a povinností oboch zmluvných strán 

súvisiacich s prevodom vlastníckeho práva na kupujúceho. 
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu multimediálne zariadenia – nahrávací 

systém s príslušenstvom a s nasledovnými technickými parametrami:  

 



 

Zariadenie pre nahrávanie        1ks 
Zariadenie pre stremovanie signálu       1ks 
Otočná kamera, 530TVL, 10 x optický / 12 x digitálny zoom, PAL   1ks 
Napájací zdroj pre kameru        1ks 
Oddeľovací transformátor pre videosignál      1ks 
Bilinx adaptér pre nastavenie kamery      1ks 
Konfiguračný SW ku kamere ovládanej cez Bilinx     1ks 
LCD CCTV 15“ monitor        1ks 
Káblové prepojenia 
Inštalačný materiál 
Oživenie systému  
Zaškolenie obsluhy 
 

 
Článok II. 

Cena a miesto plnenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 4 600,00 € bez DPH (5 520,00 € 
s DPH) podľa  cenovej ponuky doručenej na základe výzvy č. 478/2014/65-2 zo dňa 
20.01.2014, ktorá je nedeliteľnou  prílohou kúpnej zmluvy.  

2. Kúpna cena je konečná vrátane obalu, balenia, inštalácie, zaučenia osoby určenej 
dodávateľom a dodávky na miesto plnenia.  

3. Miesto plnenia je Justičná akadémia Slovenskej republiky,  Suvorovova 5/C, 902 01  
Pezinok, 1. poschodie. 

4. Tovar bude dodaný v požadovanom množstve podľa článku I. odsek 2 zmluvy. Tovar 
bude prevzatý na základe dodacieho listu. Faktúra a dodací list budú mať vyplnené 
všetky časti predpísaného tlačiva (čitateľne), t. j. číslo Fa, a DL, dátum vystavenia, 
množstvo a akosť tovaru, cena, predpis DPH, pečiatka a podpis zodpovedného 
pracovníka.  
Dovoz predmetu zmluvy zabezpečí obstarávateľ vlastnou dopravou a uskutoční sa 
v pracovný deň v čase od 07.30 hod. do 14.30 hodiny. Za kupujúceho sú oprávnení 
dodávku prevziať a potvrdiť dodací list - vedúci oddelenia informatiky a štatistiky.  

6. Kupujúci sa zaväzuje bez odkladu riadne predmet kúpy prevziať a skontrolovať podľa 
dodacieho listu, druh, množstvo, a akosť tovaru, a podpisom na dodacom liste 
potvrdiť prevzatie tovaru. 

7. Ak predávajúci zjavne nedodržal ustanovenia tejto zmluvy o akosti, vyhotovení tovaru 
 podľa predmetu zmluvy resp. dodal iný tovar, má kupujúci právo prevzatie takéhoto        
 tovaru odmietnuť. 

 
Článok III. 

Platobné podmienky  

1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením zmluvy   
t. j. dodaním a prevzatím tovaru podľa predchádzajúcich ustanovení tejto zmluvy. 

2. Platby sa budú realizovať prevodným príkazom na základe obdržanej faktúry po 
prevzatí tovaru. 

3. Lehota splatnosti faktúry – daňového dokladu bude do 21 dní odo dňa jeho 
doručenia. Prílohou daňového dokladu bude dodací list potvrdený kupujúcim. 

4. Kupujúci neposkytuje preddavky na plnenie zmluvy. 



 
Článok IV.  

Nadobudnutie vlastníckeho práva na tovar  
 

1. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej 
ceny. 
 

Článok IV. 
Zodpovednosť za vady 

 
1. Úprava zodpovednosti za vady predmetu zmluvy sa riadi § 422 a nasl. Obchodného 

zákonníka. 
2. Predávajúci preberá zodpovednosť za kvalitu v rozsahu záručnej lehoty dodaného 

predmetu zmluvy.    
3. Reklamáciu musí kupujúci uplatniť písomne, uviesť ako sa vady prejavujú a ako 

požaduje reklamáciu vysporiadať. 
 

Článok V. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 10.02.2014 – 31.03.2014 na čas nevyhnutný na 

dodanie predmetu zmluvy „multimediálne zariadenie“.  
2. Podpísaná zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR. 

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú 
stranu. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami, ktoré podpíšu obe 
zmluvné strany. 

4. Zmluva zaniká výpoveďou bez uvedenia dôvodu, alebo dohodou zmluvných strán. 
V prípade  výpovede výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho  po doručení výpovede. 

5. Zmluvu možno ukončiť okamžitým odstúpením v prípade vážneho porušenia 
podmienok zmluvy niektorou zo zmluvných strán. 

6. V prípade nižšej cenovej ponuky rovnakej kvality tovaru od iného dodávateľa počas 
trvania zmluvy, si obstarávateľ vyhradzuje právo tento tovar odobrať bez ďalších 
sankcií zo strany predávajúceho. 

7. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

 
 
 
V Pezinku, 05.02.2014     V Prešove, 05.02.2014 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

za kupujúceho       za predávajúceho 
 


