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Kúpna zmluva č. 26/2021-STM
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov uzatvorená medzi:

Oprávnené osoby zastupujúce objednávateľa : Mgr. Zuzana Šullová, generálna riaditeľka

Kupujúci : Slovenské technické múzeum
Sídlo: Hlavná 88, 040 01 Košice
V zastúpení: Mgr. Zuzana Šullová, generálna riaditeľka
IČO: 31 297 1 11
IČ DPH: SK2021443380
Internetová stránka: wwu .stm-ke.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu.: SK97 81 80 0000 0070 0042 4606
Číslo tel.: 055/6223665
Email: sekretariat@stm-ke.sk

( ďalej len „ kupujúci “ )

Právna forma : štátna príspevková organizácia, zriadená Ministerstvom kultúry SR
Zriaďovacia listina: MK 1426/2010-10/5882 v znení MK-2767/2015-110/13883

-vo veciach realizačno-technických: Marek Koles

a

Predávajúci: CITY LIGIIT SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania: Suchý jarok 18, 066 01 Humenné

IČO: 44514557

DIČ: 2820002284

Zapísaný:

Osoba oprávnená konať:

OR Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro, č.vložky 21084/P

-vo veciach zmluvných: Ing. Marek Plančár

peňažný ústav:

Bankové spojenie: VÚB a.s. Humenné

(ďalej len „predávajúci")

číslo účtu: IBAN SK57 0200 0000 0025 5391 0951

ČI. 1
Podklady pre uzavretie tejto zmluvy

Táto kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle ust. 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Kupujúci ako verejný obstarávate!’ na obstaranie 
predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní.

ČI. 2
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho predať a dodať kupujúcemu osvetľovacie telesá v počte 5 ks 
pre "Expozíciu Skladovanie a distribúcia soli" v objekte NKP Sklad soli v Múzeu Solivar v Prešove podľa 
technickej špecifikácie, ktorá špecifikácia je uvedená v prílohe č.l a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy 
(ďalej len ako „tovar“, alebo „predmet kúpy“) za podmienok podľa tejto zmluvy, previesť na kupujúceho 
vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa tejto zmluvy.

ČI. 3
Kúpna cena a platobné podmienky
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Kúpna cena za predmet kúpy bola stanovená na základe výsledku verejného obstarávania. Zmluvná cena je 
konečná a je vrátane DPH. Predmet kúpy je predávajúci povinný dodať kupujúcemu v ponúknutej cene a 
požadovanej kvalite podľa článku 1 a 2 tejto zmluvy.
Cena predmetu kúpy bez DPII za 5 ks 1 041,25 €
Hodnota DPH 20% 208,25 €
Cena predmetu kúpy vrátane DPII 1 249,50 € (ďalej len ako “kúpna cena”).

Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a to na základe predávajúcim 
vystavenej faktúry po dodaní predmetu kúpy kupujúcemu. Kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcemu 
bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený predávajúcim v záhlaví tejto zmluvy v lehote 
splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.

Predávajúcemu vznikne právo vystaviť kupujúcemu faktúru s vyúčtovaním kúpnej ceny, ak bol tovar dodaný 
riadne, v požadovanom množstve, akosti a vyhotovení spolu s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a 
užívanie tovaru, najmä spolu s dodacím listom /resp. preberacím protokolom/ a faktúrou.

ČI. 4
Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy, uvedený v čl. 2 tejto zmluvy v termíne do: 30 
kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, v mieste dodania tovaru na adrese: Múzeum 
Solivar v Prešove, Námestie osloboditeľov 11559/4, Prešov - Solivar.

Termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej 2 dni vopred, preukázateľne emailom s 
určením pre riaditeľa Múzea Solivar v Prešove PhDr. Marek Duchoň, e-mailová adresa: marek.duchon@stm- 
ke.sk

Odovzdanie a prevzatie riadne dodaného tovaru potvrdia oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán na 
preberacom protokole / dodacom liste. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak tovar nie je 
dodaný v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí skontrolovať, vizuálne prehliadnuť zasielaný tovar, či nie je niekde 
poškodený obal. Pri poškodení zásielky toto vyznačiť do sprievodných dokladov a nechať si ich potvrdiť 
dopracom/doručovateľom tovaru túto skutočnosť kupujúci bezodkladne oznámi predávajúcemu. Prípadné skryté 
vady, je možné reklamovať u predávajúceho v lehote dvoch rokov odo dňa prevzatia tovaru.

Zmluvné strany sa dohodli, že k nadobudnutiu vlastníckeho práva k tovaru kupujúcim, vrátane prechodu 
nebezpečenstva škody na tovare, dochádza okamihom prevzatia riadne dodaného tovaru oprávnenou osobou 
kupujúceho v mieste dodania.

Nedodržanie dodacej lehoty predávajúcim sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Čl. 5
Zodpovednosť za vady tovaru

Predávajúci je povinný dodať tovar v akosti určenej príslušnými technickými a ostatnými normami, resp. s 
platným certifikátom a vyhlásením o zhode tovaru (konkrétne dodaného, určeného výrobným číslom). 
Predávajúci touto zmluvou preberá záväzok, že tovar bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a že si zachová 
obvyklé vlastnosti /vrátane akosti/ najmenej počas záručnej doby 24 mesiacov, ktorá začne plynúť odo dňa 
riadneho dodania tovaru kupujúcemu podľa tejto zmluvy.

Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá 
predávajúci.

Predávajúci je povinný odstrániť vady tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa ich 
oznámenia kupujúcim.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

Otázky, neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obomi 
zmluvnými stranami.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán dostane po ich podpísaní 
obomi zmluvnými stranami po jednom jej vyhotovení.

Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky podľa zákona č. 546/2010 Z. Z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky v zmysle 
ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ku ktorému zverejneniu podpisom tejto zmluvy zmluvné strany, každá 
jednotlivo, udeľujú svoj súhlas.
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Zverejnenie tejto zmluvy zabezpečí kupujúci v súlade s platnými právnymi predpismi.

Zmluvné strany, každá jednotlivo vyhlasujú, že sú oprávnené predmetom tejto zmluvy nakladať podľa tejto 
zmluvy bez obmedzenia, že s obsahom tejto zmluvy sa pred jej podpísaním oboznámili a vyhlasujú, že táto 
zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu byť viazaní jej obsahom ju podpisujú.

V.....^.^.'.f?±.\?....dňa
V Humennom dňa

Kupujúci: Predávajúci:

Mgr. Zuzana Šullová 
generálna riaditeľka

Ing. Marek Plančár 
konateľ spoločnosti
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Príloha č.1 ku Kúpnej zmluve č. 26/2021-STM
k Výzve mikroprojektu financovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program 
Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, číslo mikroprojektu INT/EK/PO/A/IV/A/0279 :

„Muzeálne osvetlenie - 5 ks osvetľovacie telesá“

Typ/ Kód Popis Počet 
v ks

Cena 
/MJ bez 
DPH

Celkom 
bez DPH

Celkom s 
DPH

Poznámka

1 Focus HP T
230 V

LED svietidlo 230V/6W (440lm/4000K 
3000K,CRI>95, stimievateľné pomocou 
magnetu, opičky výstup s plynulé 
nastaviteľnou šírkou lúča 13-65’, krytie 
IP20, váha 275 g, farba čierna. Záruka 
3 roky.
Voliteľné príslušenstvo: Nástavec proti 
oslneniu Snoot

5 208,25 1041,25 1249,50

2 Recyklačné 
poplatky

3 Prepravné 
náklady

V Humenno, dňa 10.3.2021

Kupujúci:

Podpis štatutárneho zástupcu, pečiatka

dňa: 2 5. 03. 2021 V Humennom, dňa 10.3.2021

Predávajúci:

Mgr. Zuzana Šullová 
generálna riaditeľka

..... .............................  L
Ing. Marek Plančár 
konateľ spoločnosti


