
KÚPNA ZMLUVA č. 5/2018 
uzatvorená podľa § 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 

na dodanie tovaru 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1.1. Predávajúci: MARCO - CONSTRUCTIONS s. r. o., Hôrka 542, 059 12 Hôrka 
Zastúpený: Ing. Milanom Marečákom, konateľom firmy 
IČO: 46 639 063 
DIČ:2023512029 
IČ DPH: nieje platcom DPH 
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Poprad 
Číslo účtu: 4015956898/7500 
IBAN: SK16 7500 0000 0040 1595 6898 
Tel./fax:052/7781955,0917 687 376 
E-mail: m.marecak@d-t.sk 

1.2. Kupujúci: Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
Zastúpený: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea 
IČO: 37781171 
DIČ:2021453390 
IČ DPH: nieje platcom DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: SK72 8180 0000 0070 0057 3951 
Tel./fax: 052/772 19 24 
E-mail: sekretariat@muzeumpp.sk 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje do sídla kupujúceho dodať predmet 
zmluvy, ktorý zabezpečí ochranu zbierkových predmetov: 
zvlhčovač do múzea - 4 ks 
zvlhčovačov pre stredne veľké miestnosti s variabilným výstupom vzduchu na 
vrchole, s tichou prevádzkou s 1 čistením vzduchu, ionizáciou, 8-stupňami ventilátora a 
zámkom klávesnice, 
miniklimatizačné zariadenie do vitrín múzea - 5 ks 
ktoré budú plno automatizované sety pre vitríny v múzeách s čítačkou dát, softvérom, 
nádobou na vodu, prípojnými hadicami a adaptérom, 
ktoré sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

Článok III. 
Doba a miesto plnenia zmluvy 

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať celý predmet zmluvy kupujúcemu najneskôr do 31. 05. 
2018. 
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Článok IV. 
Dodacie podmienky 

4.1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy v bezchybnom stave. 
4.2. Predávajúci sa zaväzuje počas plnenia predmetu zmluvy zrealizovať prípadné zmeny 

požadované zo strany kupujúceho, pokiaľ žiadané zmeny nebudú mať zásadný vplyv 
na zvýšenú finančnú a časovú náročnosť na plnenie predmetu zmluvy. 

ČI. V. 
Cena plnenia predmetu zmluvy 

5.1. Cena za dodanie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

5.2. Cena za dodanie predmetu zmluvy obsahuje všetky oprávnené náklady, ktoré 
predávajúcemu vznikli v súvislosti s poskytnutím predmetu plnenia podľa ČI. II., 
v dohodnutej dobe a mieste plnenia podľa ČI. III. tejto zmluvy. 

5.3. Celková cena za dodanie predmetu zmluvy v zmysle vyššie uvedeného zákona 
o cenách sa stanovuje: na 26 317,00 eur, z toho je suma vo výške 1 317,00 eur 
hradená z prostriedkov Podtatranského múzea v Poprade (Kupujúceho). 

5.4. Predávajúci nieje platcom DPH. 

Článok VI. 
Platobné podmienky 

6.1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu cenu za dodanie a nainštalovanie 
predmetu zmluvy po jeho prevzatí kupujúcim,bezhotovostným prevodom zo svojho 
bankového účtu, na základe vystavených a odsúhlasených faktúr predávajúcim. 
Splatnosť faktúr j e do 14 dní od ich doručenia do sídla kupujúceho. 

ČI. VII. 
Zodpovednosť za vady, záruka 

7.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zrealizovaný v rozsahu tejto 
zmluvy. Predávajúci preberá záruku za kvalitu záväzku, že dodaný predmet plnenia 
zmluvy bude spôsobilý na predpokladané použitie. 

7.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 
kupujúcemu. Za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy kupujúcemu 
zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

7.3. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych 
podkladov poskytnutých kupujúcim, ktorých nevhodnosť predávajúci nemohol zistiť, 
prípadne na nich upozornil kupujúceho a ten na nich trval.. 

7.4. Záručná doba na dodaný predmet zmluvy je 2 roky (t.j. 24 mesiacov) od dátumu jeho 
odovzdania kupujúcemu. 

7.5. Predávajúci sa zaväzuje bezplatne odstrániť oprávnené reklamácie (vady predmetu 
zmluvy) bez zbytočného odkladu. Odstraňovanie vád predmetu zmluvy začne 
najneskôr do 3 dní po vyzvaní na odstránenie vady. 
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Čl. VIII. 
Zmluvné pokuty 

8.1. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať a nainštalovať predmet plnenia zmluvy 
v dohodnutom termíne, zaplatí kupujúcemu pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej 
ceny plnenia zmluvy za každý deň omeškania. 

8.2. Ak kupujúci je v omeškaní s plnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný 
zaplatiť predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za 
každý deň meškania. 

ČI. IX. 
Ostatné ustanovenia 

9.1. Predávajúci prehlasuje, že je spôsobilý a má oprávnenie na dodanie predmetu zmluvy. 
9.2. Predávajúci prehlasuje, že v uvedenej cene za dodanie a nainštalovanie predmetu 

zmluvy sú zahrnuté všetky súvisiace náklady s riadnou realizáciou predmetu zmluvy. 
9.3. Predávajúci zodpovedá za všetky prípadné škody na predmete zmluvy až do prechodu 

vlastníctva na kupujúceho, ku ktorému dochádza odovzdaním predmetu kúpy. 

ČI. X. 
Záverečné ustanovenia 

10.1. Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve vyhotovenia 
obdrží každá zmluvná strana. 

10.2. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

10.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
Kupujúci je povinný zverejniť túto zmluvu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, zmluva nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho. 

10.4. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

10.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej 
obsahu porozumeli, že táto zmluva bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa 
ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, za nápadne 
nevýhodných podmienok a že zmluva je podpísaná oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán. 

V Poprade 21. februára 2018 

XANSKÉ MÚZEUM V POPRADE 

f -— 
Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová 

kupujúci 

V Poprade 21. februára 2018 
M A R C O 

CONSTRUCTIONSI 

Ing. Milan Marečák 

- predávajúci 


