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Kúpno-predajná zmluva 
(uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka) 

 
 

Čl.  I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:  Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 
   Košovská cesta č. 9, PRIEVIDZA  971  01 
   V zastúpení: PhDr. Iveta Géczyová – riaditeľka 
   IČO: 34059130 
   DIČ: 2021447274 
   Bank. spojenie: ČSOB, a.s. č. účtu:  
 

 
Dodávateľ:  ISSO spol. s r.o. 
   A. Hlinku č. 40, PRIEVIDZA  971  01 
   V zastúpení: Ing. Ivan Sýkora – konateľ 
   IČO: 36001015 
   DIČ: 2020469418 
   Bank. spojenie: Tatrabanka, a.s.  č. účtu:  
 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
1. Dodávateľ  sa zaväzuje dodať objednávateľovi  tovar a služby:   

 
1 ks Tabuľa TRIUMPH BOARD 89"DUAL TOUCH/USB 16:10   
1 ks dovoz a inštalácia u odberateľa 
 
2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z dodávateľa na objednávateľa  až zaplatením 

kúpnej ceny.  
3. Faktúra a dodací list, ktoré podpíšu zástupca dodávateľa a objednávateľa bude 

neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 
 
 

Čl.  III. 
Cena a platobné podmienky. 

 
1. Kúpna cena je dohodnutá v zmysle zákona o cenách ( z.č. 18/96 Z.z. v platnom znení) 

na základe predloženej ponuky. Celková výška dodávky je 1.596,- EUR s DPH 
(slovom: jedentisícpäťstodevaťdesiatšesť EUR). 

2. Cena tovaru bude zaplatená na základe faktúry vystavenej objednávateľovi tak, že 
cena bude fakturovaná ku dňu dodania tovaru s dobou splatnosti 14 dní.  

3. Zmluvné strany si dohodli úroky vo výške 0,5% z ceny za každý deň omeškania svojej              
povinnosti.  
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Čl. IV. 
Dodacie podmienky – doba realizácie 

 
1. Dodávateľ  dodá predmet zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy v jednom  termíne a to do 

31.10.2012. Objednávateľ potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste a prevzatie 
faktúry na kópií faktúry s uvedením mena preberajúceho a dátumu prevzatia. 

2. Miesto dodania predmetu obstarania: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, 
Košovská cesta č. 9,  971 01 Prievidza 

 
Čl. V. 

Záručné a pozáručné podmienky. 
 

1. Záruka na software sa riadi licenčnými a záručnými podmienkami výrobcu.  
2. Záruka na hardware je 24 mesiacov. 
3. Záručná doba začína plynúť dňom dodávky predmetu obstarania. 
4. Sankcie pri nedodržaní termínu dodávky, ako aj termínu úhrady sa zmluvné strany 

dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,5% z celkovej sumy predmetu obstarania, za 
každý začatý deň omeškania. 

5. Podmienky na odstúpenie od zmluvy má objednávateľ ako aj dodávateľ iba podľa 
platných právnych predpisov Obchodného a Občianskeho zákonníka. 

 
 

Čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v troch  vyhotoveniach, dve vyhotovenia 

pre objednávateľa, jedno pre dodávateľa,  a akákoľvek jej zmena môže byť urobená 
len písomnou formou ako dodatok tejto zmluvy. 

2. Ďalšie vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

3. Zmluvné strany prehlasujúce si zmluvu prečítali, rozumejú jej, uzatvárajú ju slobodne 
a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 
 
V Prievidzi, dňa 12.10.2012 
 

Podpis a pečiatka dodávateľa: Podpis a pečiatka objednávateľa: 

  

 


