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Kúpna zmluva 
č. 1/2012 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov 

Cl. L 
Zmluvné strany 

Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7 
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Žilina 
37812980 
2021669023 
Mgr. Mária Luptáková, riaditeľka školy 
Príma banka a.s. 
8703570014/5600 

Kupujúci 
Názov 
Sídlo 
IČO 
DIČ 
Zastúpený 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 
Osoby oprávnené jednať v: 
-zmluvných veciach: Mgr. Mária Luptáková 
-realizačných veciach: Mgr. Mária Luptáková 

(ďalej len „kupujúci") 

Predávajúci: 
Obchodné meno 
Sídlo 
IČO 
Zastúpený 
Kontaktná osoba 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 
Tel. 
Fax. 
E-mail 

TM Sound s.r.o. 
Poštová 2, 010 08 Žilina 
44293801 
Tibor Mucha 
Tibor Mucha 
Tatra banka, a.s. 
2624858979/1100 

info@tmsound.sk 

(ďalej len „predávajúci") 

Cl. II. 
Predmet kúpy 

1. Predávajúci je vlastníkom predmetu kúpy uvedeného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

Cl. III. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy uvedeného v ČI. II tejto 
zmluvy z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou. 

mailto:info@tmsound.sk


2. Bližšia špecifikácia predmetu kúpy je uvedená v ČI. II a v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. Predávajúci vyhlasuje, že pozná obsah Prílohy č. 1. 

ČI. IV. 
Základné podmienky plnenia 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu uvedenému v záhlaví tejto zmluvy predmet kúpy 
podľa Prílohy č. 1. 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že súčasne s dodávkou predmetu kúpy v mieste dodania predmetu 
kúpy odovzdá nasledujúce sprievodné doklady: 
a) dodací list 
b) prípadne ďalšie písomné doklady potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy. 

ČI. V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy 
v stave spôsobilom na riadne užívanie, v čo najlepšej kvalite. 

2. Predávajúci predáva predmet kúpy bez záložného práva ako aj iných práv zodpovedajúcich 
právam tretích osôb k cudzej veci. 

3. Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav predmetu kúpy. Kupujúci vyhlasuje, že predmet kúpy, 
ktorý je predmetom prevodu vlastníctva podľa tejto zmluvy pozná, pozná jeho stav, nemá 
pochybnosti o jeho identifikácii namieste samom. Kupujúci vyhlasuje, že predmet kúpy od 
predávajúceho takto a v tomto stave kupuje. 

4. Kupujúci je povinný prevziať predmet kúpy podľa tejto zmluvy a zaplatiť predávajúcemu 
kúpnu cenu dohodnutú v tejto zmluve spôsobom uvedeným v tejto zmluve. 

5. Kupujúci je povinný písomne potvrdiť prevzatie predmetu kúpy na dodacom liste predloženom 
predávajúcim. 

6. Predávajúci sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania/ súvisiaceho s dodávanými 
tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku číslo 005/2012/1.1/OPV uzatvorenej medzi Agentúrou Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EU a objednávateľom. Táto kontrola môže byť 
vykonaná len oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 VZP Zmluvy o poskytnutí NF. 

ČI. VI. 
Miesto a termín dodania predmetu kúpy 

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy na adresu: Základná škola 
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Žilina 

2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy v termíne od 07/2012 do 08/2012. 



ČI. VII. 
Kúpna cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene v úhrnnej výške 6 324,ll.Eur (slovom 
Šesťtisíctristodvadsaťštyri Eur jedenásť Eurocentov). Kúpna cena pri jednotlivých položkách je 
uvedená v Prílohe č. 1. tejto zmluvy. 

ČI. VIII. 
Fakturácia a platobné podmienky 

1. Predávajúci vystaví faktúru na kupujúceho. 

2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu bankovým prevodom na základe faktúry predloženej 
predávajúcim. 

3. Predávajúci je povinný doručiť faktúru v troch vyhotoveniach a to v lehote 14 dní od termínu 
odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu, podľa ČI. VI ods. 2 tejto zmluvy. 

4. Faktúra je splatná min 30. kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Deň zaplatenia 
kúpnej ceny je deň odpísania fakturovanej kúpnej ceny z účtu kupujúceho na účet 
predávajúceho. 

5. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou 
legislatívou. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, 
resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je kupujúci oprávnený túto faktúru 
vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 30 dňová lehota 
splatnosti od jej doručenia kupujúcemu. 

ČI. IX. 
Vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na ňom 

1. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny 
podľa tejto zmluvy. 

2. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho dňom dodania predmetu 
kúpy v lehote podľa ČI. VI ods. 2 tejto zmluvy. 

ČI. X. 
Záväzok mlčanlivosti 

1. Všetky informácie obsiahnuté v tejto zmluve ako i tie, ktoré si strany pre splnenie predmetu 
zmluvy navzájom poskytli, sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej osobe 
môže zmluvná strana len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Tento 
záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu. 

2. Povinnosť kupujúceho sprístupniť informácie podľa ods. 1 tohto ČI. v zmysle zákona 
č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám týmto nieje dotknutá. 

ČI. XI. 
Zodpovednosť za vady 

1. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy oboznámil so stavom predmetu kúpy 
jeho ohliadkou, tento stav mu je dobre známy a predmet kúpy chce v tomto stave nadobudnúť. 



2. V prípade, že sa po prevzatí predmetu kúpy správcom vyskytnú vady, ich opravu hradí 
predávajúci na vlastné náklady. 

3. Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že mu nie sú známe iné vady a poškodenia 
predmetu kúpy, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť. 

4. Predávajúci zodpovedá za vady: 
a) zrejmé vady /množstvo, neúplnosť, zrejmá porušenosť a pod./ 
b) ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. 

ČI. XII. 
Záručné podmienky, záručný a pozáručný servis 

1. Predmet kúpy podľa tejto zmluvy je predávajúci povinný dodať kupujúcemu v parametroch 
stanovených podľa ČI. II ods. 1 tejto zmluvy, pri dodržaní príslušných noriem STN a v takom 
stave, aby predmet kúpy bol spôsobilý na riadne a bezpečné používanie. Predmet kúpy musí 
byť nový a nesmel byť pred uzatvorením tejto zmluvy používaný. 

2. Predávajúci poskytuje na predmet kúpy záruku. Doba záruky je 24 mesiacov a začína plynúť 
odo dňa podpísania dodacieho listu kupujúcim. Dodací list plní súčasne funkciu záručného listu 
a musia v ňom byť uvedené záručné podmienky, vrátane záručných lehôt a tieto musia byť 
odsúhlasené kupujúcim pred podpisom tejto zmluvy. 

3. Záruka podľa bodu 2 tejto zmluvy sa nevzťahuje na tieto vady predmetu kúpy: 
a) poškodenie silou alebo nárazom, 
b) ak kupujúci použije v zariadení cudzie diely bez súhlasu predávajúceho, 
c) nesprávnou obsluhou, 
d) nesprávnym umiestnením/vlhkosť, prašnosť, atd'./ 
e) vyššou mocou/povodeň, oheň, nesprávne sieťové napätie/, 
f) ak bolo z prístroja alebo vadného dielu odstránené výrobné číslo, 

4. Predávajúci zodpovedá nielen za faktické, ale aj za právne vady predmetu kúpy. 

5. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bola vec v oprave. 

6. K reklamácii je kupujúci povinný pripraviť: 

- jasný popis závady, 
- originál záručného/dodacieho listu so zodpovedajúcim sériovým číslom, 
- objednávku na opravu v prípade pozáručnej opravy. 

7. Predávajúci sa zaväzuje v dobe záruky nastúpiť na servis do 24 hodín od nahlásenia závady na 
servisné stredisko dodávateľa a vykonať servisné opravy bezplatne. Ak si kupujúci vyžiadal 
neopodstatnený servisný zásah alebo ak bol servisný zásah zmarený neposkytnutím súčinnosti 
objednávateľa, uhradí náklady na tento zásah kupujúci. 

8. Ak po odovzdaní predmetu kúpy dôjde zo strany kupujúceho k poškodeniu alebo nesprávnej 
funkcii predmetu kúpy preukázateľne vplyvom neodborného zásahu do konštrukcie 
alebo funkcií predmetu kúpy, nejedná sa o záručnú udalosť. Záruka sa nevzťahuje ani na 
poškodenie predmetu kúpy spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo jeho použitím v rozpore 
s pokynmi uvedenými v návode na použitie, ktorý predávajúci priloží k predmetu kúpy. 

9. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať na predmet zmluvy pozáručný servis v trvaní najmenej 
troch rokov po uplynutí záručnej doby. Pozáručný servis bude riešený samostatnými 
objednávkami kupujúceho na základe cenovej kalkulácie predávajúceho. 



ČI. XIII. 
Sankcie 

1. Ak sa kupujúci omešká s riadnym zaplatením kúpnej ceny podľa ČI. VII tejto zmluvy v termíne 
určenom podľa ČI. VIII. ods. 4 tejto zmluvy, má predávajúci právo na úrok z omeškania vo 
výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou predmetu kúpy v lehote podľa ČI. VI tejto 
zmluvy má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z hodnoty nedodaného tovaru 
za každý deň omeškania. 

3. V prípade nedodržania času nástupu na servis má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 
100 € za každých 48 hodín omeškania predávajúceho. 

ČI. XIV. 
Odmietnutie prevzatia pre nekvalitu 

1. V prípade, že dodávaný predmet kúpy je nekvalitný a nespĺňa potrebné technické normy, je 
kupujúci oprávnený odmietnuť prevziať daný tovar a požadovať nové zariadenie. 

ČI. XV. 
Ukončenie a odstúpenie od zmluvy 

1. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán. 

2. Od tejto zmluvy je kupujúci oprávnený jednostranne odstúpiť v prípade podstatného porušenia 
tejto zmluvy predávajúcim. 

3. Podstatným porušením tejto zmluvy po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán je porušenie 
povinností predávajúceho uvedených v ČI. III ods. 3, ČI. IV , ČI. V ods. 1, ods. 2, ods. 3 , ČI. 
VI, ČI. XI ods. 3 a v ČI. XII ods. 1 tejto zmluvy. 

4. Na nedodržiavanie zmluvných podmienok musí byť predávajúci upozornený doporučeným 
listom a musí mu byť stanovená lehota na nápravu najmenej 14 dní od doručenia uvedeného 
listu. 

5. Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom jeho doručenia predávajúcemu. 

XV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými 
stranami. Dodatok bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a právnymi predpismi s ním súvisiacimi. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci obdrží tri vyhotovenia 
a predávajúci jedno vyhotovenie. 

4. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutármi oboch zmluvných v strán. Táto 
zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke 
objednávateľa, pod podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného 
príspevku a Agentúrou Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy 



EÚ ako poskytovateľom nenávratného finančného príspevku číslo 005/2012/1.1/OPV -ďalej 
len „Zmluva o NFP", pričom splnenie podmienky nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP musí 
časovo predchádzať nadobudnutiu účinnosti tejto zmluvy. 

5. Obidve strany prehlasujú, že zmluva bola spísaná podľa ich slobodnej a vážnej vôle, že si ju 
riadne prečítali, súhlasia s ňou a na dôkaz záväznosti a súhlasu túto zmluvu podpisujú. 

6. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

Žilina dňa 20.8.2012 V Žiline dňa. < — 

za kupujúceho za predávajúceho 

Mgť. Mária Luptáková 
riaditeľka školy konateľ 



Príloha č. 1 

P.c. Názov Opis - špecifikácia 
Merná 

jednotka/MJ Počet 
Cena s 

DPH/MJ 
Cena celkom 

s DPH 

1. Mixážny pult 
12 CH, Efekt, 4 x Compressor, 3-Band CH EQ & HPF, 1 AUX, 1 
FX Send ks 1 278,00 € 278,00 e 

2. Keyboard Profesionálny keyboard, 61 kláves, 2 x repro, USB, SD Card Slot ks 1 739,00 e 739,00 e 
3. Stojan na klávesy Klávesový stojan typu X ks 1 21,90 6 21,90 6 
4. Stojan na mikrofón Rozkladací stojan na mikrofón. ks 3 19,90 € 59,70 6 
5. Mikrofóny Dynamický spevový mikrofón ks 1 155,00 € 155,00 6 
6. Bezdrôtový mikrofón UHF diverzitný prijímač s ručným vysielačom ks 1 640,61 € 640,61 6 
7. Reproduktory 2-pásmový aktívny reprobox, 150 + 50 W, 12" LF + 1" HF ks 2 399,00 6 798,00 6 
8. Reproduktorový stojan Dvojbalenie reproduktorového stojanu s taškou na prenášanie. ks 2 22,50 6 45,00 6 

9. 
Softvér na komponovanie 
hudby 

Profesionálny audio softvér novej generácie pre nahrávanie, 

prehrávanie, komponovanie a úpravu zvuku a hudby. ks 1 1 440,90 6 1 440,90 6 

10. Zvuková karta 

Externý Audio prevodník 24 bit/48kHz napájaný z USB, 2 x 

nástrojový vstup / mikrofónny vstup s fantómovým napájaním, 2 x 

linkový vstup na zadnom paneli, 2 x linkový analógový výstup, 

slúchadlový výstup. ks 14 88,00 6 1 232,00 6 

11. Zvuková karta 
Externý USB 24-bit/96 kHz 4 in / 6 out audio prevodník s DSP 

procesorom. ks 1 209,00 6 209,00 e 

12. Midi klávesnica 
USB MIDI Keyboard, 49 kláves, rýchlostná citlivosť, vstup pre 
pedál, napájanie cez USB. ks 15 47,00 e 705,00 e 

Cena celkom s DPH 6 324,11 6 

D a l u m : 20.8.2012 Podpis, pečiatka / ? 


