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KÚPNA ZMLUVA  

uzatvorená medzi:  

PREDÁVAJÚCIM:  SANOSIL SK, s.r.o., Holekova 1, 811 04  Bratislava 

IČO: 46631348 

IČ DPH: SK2023530553 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank, a.s., č. ú.: IBAN: XXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, 
SWIFT (BIC): UNCRSKBX   

 

(DODÁVATEĽ)  

a  

KUPUJÚCIM:   Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01  Prievidza  

   IČO: 34059130 

DIČ: 2021447274 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.: IBAN: XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
     

(OBSTARÁVATEĽ)  

v súlade s ustanoveniami §409-470 Obchodného zákonníka, za nižšie uvedených podmienok:  

Čl. I PREDMET PLNENIA  

Dodávka zariadenia Sanosil Halo Fogger STD 0752 – 220V, dopravy na miesto plnenia, inštalácie 

dodaného zariadenia, zaškolenia obsluhy a 1x 5kg balenie Sanosil Super 25 Ag (S010) v súlade s 

projektom FPU č. 17-542-04475: “Zbierkový predmet – základ múzea”: Zakúpenie prístroja Sanosil 

Halo na aerosólovú aplikáciu dezinfekčných prostriedkov – 1 kus.  

Čl. II MIESTO PLNENIA  

Miestom plnenia je prevádzka kupujúceho na adrese: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Ul. V. 
Clementisa č. 40 v Prievidzi 

Čl. III TERMÍN PLNENIA  

Predmet plnenia bude dodaný do 14 dni od nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa čl. IX., ods. 4.tejto 
zmluvy.  

Čl. IV KÚPNA CENA  

Cena za predmet plnenia bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Zb. v 
znení neskorších predpisov nasledovne:  
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Predmet plnenia:  

Sanosil Halo Fogger STD 0752 – 220V, inštalácia, zaškolenie a 1x 5kg Sanosil Super 25 Ag (S010) 

Cena bez DPH:  4.562,50 Euro 
DPH 20%     912,50 Euro 
Celková cena s DPH  5.475,00 Euro 

Slovom: päťtisícštyristosedemdesiatpäťeur s DPH.   

Čl. V. PLATOBNÉ PODMIENKY  

1. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru na kompletný predmet plnenia, na základe ktorej 

kupujúci uskutoční úhradu celej kúpnej ceny s DPH podľa Čl. IV. tejto zmluvy na horeuvedený 
bankový účet predávajúceho do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.  

2. Dňom úhrady faktúry sa rozumie deň pripísania platby na horeuvedený bankový účet 
predávajúceho.  

3. V prípade nedodržania termínu splatnosti môže predávajúci účtovať kupujúcemu úrok z 
omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy.  

4. V prípade nedodržania termínu dodania môže kupujúci účtovať predávajúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny bez DPH za každý deň omeškania.  

Čl. VI ZÁRUKA  

Na dodané zariadenie sa predávajúci zaväzuje poskytovať záruku po dobu 12 mesiacov odo dňa 
dodania. Záruka bude poskytovaná za podmienky, že kupujúci bude používať výhradne originálny 
prípravok Sanosil Super 25 Ag (S010) a inštalácia, odborná údržba a opravy budú uskutočňované len 
odbornými pracovníkmi predávajúceho, prípadne pracovníkmi servisnej organizácie poverenej 
predávajúcim.  

Rozsah ručenia: 

Predávajúci v záručnej dobe bezplatne odstráni všetky funkčné závady a poškodenia vzniknuté 
chybou materiálu, chybnej konštrukcie alebo chybnej montáže pri splnení nasledujúcich podmienok:  

a)  Pre uplatnenie záruky je bezpodmienečne nutné predložiť protokol o odovzdaní zariadenia. Bez 
predloženia protokolu o odovzdaní zariadenia nemôže byť oprava uznaná ako záručná a bude 
užívateľovi vykonaná za úplatu.  

b)  Záruka stráca platnosť, ak boli na zariadení vykonané zásahy inou osobou než technikom 
predávajúceho, prípadne technikom servisnej organizácie poverenej predávajúcim.  

c)  Záruka sa nevzťahuje na poruchy zavinené nehodou, neodborným alebo násilným zaobchádzaním 
so zariadením.  

d)  Záruka sa tiež nevzťahuje na diely poškodené nesprávnou obsluhou alebo použitím nesprávneho a 
nevhodného dezinfekčného prostriedku. 

e)  Záruka sa nevzťahuje na poruchy zavinené nehodou, živelnou pohromou, tretou osobou, vyššou 
mocou, neodborným alebo násilným zaobchádzaním so zariadením.  

f)  Záruka sa nevzťahuje na súčiastky, ktoré sa opotrebovávajú pri bežnej prevádzke zariadenia a sú 
podľa servisných pokynov výrobcu v určitých intervaloch pravidelne čistiť 

g)  Súčasťou záruky nie sú tiež pravidelné údržby zariadenia a cestovné náklady, ktoré budú 
vykonávané za úplatu  
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i)  Prípadné poruchy na zariadení je kupujúci povinný ohlásiť predávajúcemu okamžite na tel. čísle 
0911 123 218 alebo emailom na adrese hanus@sanosil-slovakia.sk.  

j)  Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť záručný (pozáručný) servis do 30 dní odo dňa riadneho 
ohlásenia poruchy v mieste inštalácie zariadenia. V prípade poruchy zariadenia, ktorá si vyžiada 
nutnosť dielenskej opravy, predávajúci po vzájomnej dohode s kupujúcim zapožičia kupujúcemu 
náhradné zariadenie.  

Čl. VII VLASTNÍCKE PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA VECI  

1. Vlastnícke práva k predmetu tejto zmluvy prechádzajú na kupujúceho v zmysle §445 
Obchodného zákonníka dňom zaplatenia celej kúpnej ceny s DPH.  

2. Od okamihu dodania však kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá predávajúcemu (vlastníkovi) 
za poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie dodaného zariadenia alebo jeho častí.  

Čl. VIII TECHNICKÉ PODMIENKY  

1. Lehota na uplatnenie práv zo zjavných chýb je týmto dohodnutá na 30 dní po ukončení 
inštalácie.  

2. Na skryté chyby sa vzťahuje záruka podľa čl. VI tejto zmluvy. Reklamácie musia byť 
uplatnené písomne a doručené predávajúcemu.  

Čl. IX ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Preberací protokol – záručný list, ktorý bude 
vyhotovený pri dodaní a zaškolení zariadenia.  

2. Akékoľvek dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi 
zúčastnenými stranami.  

3. Táto kúpna zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom vyhotovení.  

4. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na stránke kupujúceho www.muzeumpd.sk.  

5. Akékoľvek vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými predpismi 
Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich zákonov a predpisov platných 
v Slovenskej republike v čase uzatvorenia zmluvy.  

6. Zmluvné strany prehlasujú, že uvedenú zmluvu uzatvorili na základe vážnej a slobodnej vôle, 
ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a 
určité, zmluvu neuzatvorili v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. 
Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú osoby 
oprávnené na tieto úkony.  

V Prievidzi, dňa: 11. 12. 2017  

za kupujúceho:  PhDr. Iveta Géczyová, riaditeľka múzea 

 

V Bratislave, dňa: 11. 12. 2017 

za predávajúceho: Mgr. Michal Hanus, konateľ spoločnosti SANOSIL SK, s.r.o.  

 


