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KÚPNA ZMLUVA 
 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

1.1 Kupujúci:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  

Slovenskej republiky 

Sídlo:              Špitálska 4,6,8,  816 43 Bratislava     

Zastupený:      Ing. Jozef Vančo, vedúci služobného úradu  

IČO:                      00681156  

DIČ:                         2020796338                                      

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

Číslo účtu:  SK1781800000007000106819             

   

 

(ďalej aj len „kupujúci“) 

 

1.2 Predávajúci: 

Názov:    

Sídlo:     

Štatutárny zástupca:  

IČO:    

DIČ:    

IČ DPH:   

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:   

Tel:       

E-mail:  

Zapísaný v: 

(ďalej aj len „predávajúci“) 

 

Článok II 

Predmet a účel zmluvy  

2.1 Predmetom tejto zmluvy je kúpa audiovizuálnej techniky (ďalej aj len „tovar“) vrátane jej  

inštalácie, overenia funkcionality, vypracovania dokumentácie, meranie doby dozvuku pre 1 

konferenčnú miestnosť, zaškolenia personálu  a dopravy (ďalej len „služby“) a to všetko 

v množstve a podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 -  „Špecifikácia predmetu zmluvy“ 

(ďalej  len „príloha č. 1“) tejto zmluvy (ďalej len „predmet zmluvy“). 

2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar riadne, v požadovanom množstve, kvalite, bez vád, 

v súlade so špecifikáciou podľa prílohy č. 1.  a uskutočniť služby podľa  bodu 2.1 tohto článku. 

 

2.3 Kupujúci sa zaväzuje tovar a uskutočnené služby prevziať a zaplatiť predávajúcemu zmluvnú 
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cenu podľa článku IV tejto zmluvy.  

 

2.4  Predmet zmluvy bude slúžiť na zvýšenie kvality reprodukcie audiovizuálneho záznamu počas 

organizovania porád, stretnutí a tlačových konferencií kupujúcim. 

 

Článok III 

Termín a miesto plnenia 

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet tejto kúpnej zmluvy podľa čl. II v lehote do 

.................. kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3.2 Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je sídlo kupujúceho.  

 

3.3 Predávajúci sa zaväzuje presný termín dodania predmetu zmluvy vopred dohodnúť s povereným 

zástupcom kupujúceho.  

3.4  Dodanie predmetu zmluvy sa považuje zo strany predávajúceho za riadne splnené vtedy, keď 

jednotlivé predmety dodávky budú na dodacom liste potvrdené podpisom povereného zástupcu 

kupujúceho. 

 

Článok IV 

Cena a platobné podmienky 

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách                   

v znení neskorších predpisov. 

4.2 Celková (maximálna) cena za dodanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa príloha č. 2 – „Cenová 

kalkulácia predmetu zmluvy“ (ďalej len „príloha č. 2“) tejto zmluvy je ..................................... € 

bez DPH (slovom ........................................), ......................................s DPH €. 

 

4.3 V cene uvedenej  v bode 4.2  tohto článku sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace 

s dodaním predmetu tejto zmluvy, vrátane služieb uvedených v článku II bod 2.1.  

4.4 Časť predmetu zmluvy  t.j. položka č. 1 – Zobrazovacia jednotka  a služby k nej  prislúchajúce 

uvedené v prílohe č. 1,  je spolufinancovaná z technickej pomoci OP Ľudské zdroje.  

4.5 Predávajúci sa zaväzuje vystaviť faktúru po riadnom dodaní predmetu zmluvy a podpísaní 

dodacieho listu, doručiť vystavenú faktúru kupujúcemu aj v elektronickej forme ako súbor 

v textovo čitateľnej podobe na adresu: faktury@employment.gov.sk .  

4.6 Doručená faktúra má splatnosť 60 dní od doručenia a bude uhrádzaná výhradne prevodným 

príkazom. Ak nastane omeškanie platby faktúry z dôvodov na strane Štátnej pokladnice, nie je 

kupujúci po túto dobu v omeškaní so zaplatením čiastok uvedených v tejto faktúre. 

 

4.7 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä: 

4.6.1 označenie predávajúceho a kupujúceho, ich adresy sídla, identifikačné údaje (IČO,DIČ), 

4.6.2 číslo zmluvy, 

4.6.3 označenie ,,faktúra“ a jej číslo, 

mailto:faktury@employment.gov.sk


 

3/6 
 

4.6.4 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

4.6.5 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, 

4.6.6 fakturovanú sumu – cenu za dodaný predmet zmluvy, 

4.6.7 dodací list, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry, 

4.6.8 podpis oprávnenej osoby predávajúceho a odtlačok pečiatky predávajúceho 

4.6.9 prílohou faktúry je povereným zástupcom kupujuceho potvrdený dodací list.  

 

4.8 Ak faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, kupujúci môže takúto 

faktúru vrátiť predávajúcemu s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. 

V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 60 dňová lehota splatnosti začne 

plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. 

 

Článok V 

Záruka, servis a prechod vlastníckeho práva 

 

5.1 Počas trvania záručnej doby predávajúci zabezpečí bezplatný záručný servis u kupujúceho. 

Dopravné náklady a prácu servisného technika počas trvania záručnej doby znáša predávajúci. 

 

5.2 Záručný servis zahŕňa bezplatné odstránenie porúch dodaných technických zariadení buď 

opravou alebo výmenou vadných dielov alebo častí zariadenia. 

5.3 V prípade, že nie je možné vykonať servisný zásah na zariadení v priestoroch kupujúceho, 

predávajúci prevezme zariadenie k servisu a o prevzatí vadného zariadenia vystaví predávajúci 

zápis o servisnom zásahu, ktorý potvrdia svojim podpisom oprávnené osoby zmluvných strán. 

5.4 Predávajúci sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť všetky závady a poruchy do 48 

hodín, pokiaľ tieto neboli spôsobené úmyselným konaním kupujúceho. 

 

5.5 V prípade, že doba opravy uvedená v bode 5.4 tohto článku bude z objektívnych príčin 

prekročená, predávajúci poskytne kupujúcemu počas doby opravy adekvátnu náhradu za chybné 

zariadenie až do odstránenia poruchy. 

5.6 Predávajúci poskytne servis na všetky dodané zariadenia po obdržaní e-mailovej správy 

povereného zástupcu kupujúceho s nahlásením závady. Kontakt na servisné stredisko 

predávajúceho: .................................................................. 

5.7 Záruka začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy povereným zástupcom kupujúceho v 

zmysle článku  III bod 3.4. 

5.8 V súlade s § 430 Obchodného zákonníka, záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci 

nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci. 

5.9 V prípade reklamácie predávajúci uvedie zariadenie do pôvodného funkčného stavu na vlastné 

náklady. V prípade, že sa opakovane vyskytne na dodanom zariadení vada, následkom ktorej 

zariadenie nie je možné použiť na účel, na ktorý je určené a bude reklamované, predávajúci je 

povinný nahradiť reklamované zariadenie novým zariadením tých istých parametrov. 

5.10 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy zaplatením kúpnej ceny podľa 

faktúry. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho dňom riadneho prevzatia predmetu 

zmluvy. 
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Článok VI 

Ďalšie povinnosti zmluvných strán 

6.1 Predávajúci je povinný 

 

6.1.1 Dodať predmet zmluvy podľa prílohy č. 1 a overiť jeho funkčnosť v dohodnutých 

termínoch. 

 

6.1.2 Dodať spolu s predmetom zmluvy návod na použitie, dodací list a záručný list 

v slovenskom jazyku. 

 

6.1.3 V rámci bezplatného záručného servisu bezplatne odstrániť vadu, prípadne vymeniť 

chybné komponenty pri dodržaní podmienok uvedených v čl. V tejto zmluvy. 

 

6.1.4 Pri odovzdaní predmetu zmluvy do užívania kupujúcemu predviesť funkčnosť 

a  základné funkcie potrebné pre ovládanie a správnu prevádzku tovaru kupujúcemu 

a predložiť mu na podpis protokol o zaškolení obsluhy. 

 

6.2 Kupujúci je povinný 

 

6.2.1 Prevziať predmet zmluvy v dohodnutom termíne. 

 

6.2.2 Zaobchádzať s dodaným tovarom v súlade s návodmi na použitie, pokynmi 

predávajúceho a zabezpečiť podmienky pre správnu prevádzku zariadení (v zmysle 

podmienok záručného listu predávajúceho) . 

 

6.2.3 Vzniknutú vadu okamžite oznámiť servisnému oddeleniu predávajúceho s následnou 

písomnou požiadavkou vo forme reklamácie na  realizáciu záručného servisného zásahu v 

súlade s čl. V tejto zmluvy. 

 

Článok VII 

Zmluvné pokuty 

7.1 Kupujúci je oprávnený od predávajúceho požadovať úhradu zmluvnej pokuty za oneskorené 

dodanie predmetu zmluvy vo výške 1 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý aj 

začatý deň omeškania. 

 

7.2 Predávajúci je oprávnený v prípade omeškania kupujúceho s úhradou fakturovanej ceny 

uplatniť si úroky z omeškania vo výške 0,023 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

7.3 Kupujúci je oprávnený od predávajúceho požadovať úhradu zmluvnej pokuty za nedodržanie 

lehoty na odstránenie reklamovanej závady v zmysle článku V bod 5.4 tejto zmluvy, a to 

vo výške 1% z ceny reklamovaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania. 
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Článok VIII 

Kontrola 

 

8.1 Predávajúci sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom 

a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov Slovenskej republiky (napr. 

zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú 

z uvedených predpisov. Predávajúci sa zaväzuje podrobiť sa aj výkonu kontroly poverenými 

zamestnancami kupujúceho. Predávajúci si je vedomý, že na uvedené právne vzťahy sa 

vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poverení zamestnanci kupujúceho 

vykonávajúci kontrolu majú počas trvania realizácie uvedených národných projektov prístup ku 

všetkým obchodným dokumentom predávajúceho súvisiacich s výdavkami a plnením 

povinností podľa tejto zmluvy. 

 

8.2 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto 

zmluvy oprávnenými osobami počas platnosti a účinnosti príslušných Rozhodnutí o schválení 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok, na základe ktorých boli schválené národné projekty, 

z ktorých je financovaný predmet tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje príslušným oprávneným 

osobám poskytnúť za týmto účelom všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon 

kontroly/auditu sú najmä 

8.2.1 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ním poverené osoby, 

8.2.2 Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, 

8.2.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, 

8.2.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

8.2.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

8.2.6 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bodoch 8.2.1. až 8.2.5. v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a Európskej únie. 

 

Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

9.1 Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných a očíslovaných 

dodatkov k tejto zmluve, podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

9.2 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim touto zmluvou neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

9.3 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

9.3.1. príloha č. 1 - „Špecifikácia predmetu zmluvy“, 

9.3.2. príloha č. 2 – „Cenová kalkulácia predmetu zmluvy“. 

 

9.4 Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach, z ktorých kupujúci obdrží štyri 

a predávajúci dve vyhotovenia. 

9.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
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informáciám v znení neskorších predpisov sa v prípade tejto zmluvy jedná o povinne 

zverejňovanú zmluvu, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

SR (ďalej len „CRZ“). 

9.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka 

doplneného zákonom č. 546/2010 Z. z. 

9.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR (ďalej len „CRZ“) je v súlade so zákonom  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením 

obchodného tajomstva. 

9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, že nebola 

uzatvorená v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

  

Za kupujúceho: Za predávajúceho: 

V Bratislave dňa....................... V .......................... dňa ........................ 

 

 

............................................................   .................................................................

      Ing. Jozef Vančo      

 vedúci služobného úradu    

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k zmluve 
  Spis. č.: 14389/2016-M_KVSÚ   
  Zázn. č.: 27937/2016       Zázn. č.: 27937/2016 

 

 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 

Položka Názov 

1. Zobrazovacia jednotka 

1.1 

1 ks   Veľkoformátový LED monitor 

·         uhlopriečka:   min. 55"  

·         rozlíšenie:  min. 1920 x 1080  

·         jas     min. 350 cd/m2 

·         kontrast      min.  5000:1  

·         vstupy 3 x HDMI, D-Sub, HDMI, USB 

·         zabudované reproduktory 2 x 10 W 

·         Video Decoder - MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual) - VC-1, JPEG, PNG,VP8 Audio DSP 
(Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS prehrávajúci záznamy z USB  

1.2 1 ks   Držiak na stenu pre monitor (pol. 1.1) 

1.3 

1 ks   Minipočítač 

·         Integrovaný procesor, 64 bit, 2 jadrá 

·         min. 4 GB RAM 

·        min.  120 GB SSD 

·         Intel HD Graphic 520 

·         Čítačka SD kariet 

·         HDMI, mini display port 

·         GLAN, WiFi AC, BT 4.1 

·         Externá Blu-Ray ray napaľovačka BD/DVD/CD, pripojiteľná cez USB 

·         Bezdrôtová klávesnica a myš 

·         Win 10 Pro, 64 bit 

·         Montáž na držiak pre monitor (pol. 1.2)  

2. Ozvučovacie zariadenie 

2.1 

2 ks   Mikrofón na rečnícky pult 

·         mikrofón na husom krku, úzko smerový, dĺžka min.  420 mm 

·         odpružený zabudovateľný panel pre mikrofón 

·         Hotový mikrofónny kábel  min. 10m, XLR(F) - XLR (M), NEUTRIK 

2.2 

1 ks   Profesionálny audio distribučný zosilňovač,  min. 16 výstupov pre novinárov 

·         Professional Audio Distribution portable unit,  

·         MIC (phantom power) / LINE input,  

·         balanced input with 26dB PAD,  

·         Built-in switchable high-pass filter (160Hz),  
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·         Integrated switchable Compressor and Limiter,  

·         constant level Test oscillator,  

·         Headphones control output,  

·         16 independent transformer balanced outputs,  

·         16 MIC/LINE level outputs 

2.3 

1 ks   Audio mixpult pre zmiešanie signálu z mikrofónov 

·         Minimálne 5 audio vstupov, z toho min. 3 univerzálne MIC/LINE 

·         Mikrofónne vstupy s možnosťou Phantómového napájania 

·         Min. 1x symetrický audio výstup 

·         Možnosť regulácie úrovne vstupného signálu 

·         Možnosť regulácie úrovne výstupného signálu 

·         Napájanie 230V 

2.4 

1 ks   Bezdrôtový ručný mikrofón  

·         Kompletný systém s 2.4 GHz diverzitným prijímačom a ručným dynamickým smerovým 
mikrofónom 

·         Imúnny voči TV a DTV rušeniu  

·         Jednoduchá obsluha 

2.5 

1 ks   Aktívna reproduktorová sústava 

·         typ sústavy: dvojpásmová 

·         osadenie: min. 4" LF a 1" HF 

·         frekvenčný rozsah: min: 55 Hz-30 kHz 

·         výkon: min. 50W 

·         osadený potenciometer na ovládanie hlasitosti 

2.6 

2 ks   Audiokabeláž 

·         tienený symetrický audiokábel dĺžka min. 1m 

·         ukončenie XLR-Male a XLR-Female 

3. Dataprojektor 

3.1 
1 ks   Dataprojektor, rozlíšenie min. 1280x800, 3500 Lumenov, slot pre WirelessLAN modul, 
LAN, pomer stran obrazu: 16:10, vstupné konektory: 1xHDMI, 1xVGA, 1xDVI-I, 1xLAN, 1x 
Audio, výstupné konektory: 1xAudio 

3.2 1 ks   VGA kábel pre pripojenie k PC,  min. 5 m 

3.3 1 ks   Nastavenie projekčného zariadenia 

 



Príloha č. 2 k zmluve 

  Spis. č.: 14389/2016-M_KVSÚ 

  Zázn. č.: 27937/2016 

 

Cenová kalkulácia predmetu zmluvy 

P.č. Názov položky 
Označenie, 

typ 

Cena jedn. 

v € 

bez DPH 

Počet 

ks/celok 

Cena celkom 

v € bez DPH 

DPH 

v € 

Cena celkom 

v € s DPH 

 Zobrazovacia jednotka 

1.1 Veľkoformátový LED monitor   1    

1.2 Držiak na stenu pre monitor (pol. 1.1)   1    

1.3 Minipočítač   1    

 Ozvučovacie zariadenie 

2.1 Mikrofón na rečnícky pult   2    

2.2 Profesionálny audio distribučný zosilňovač, 16 

výstupov pre novinárov 
  1    

2.3 Audio mixpult pre zmiešanie signálu 

z mikrofónov 
  1    

2.4 Bezdrôtový ručný mikrofón    1    

2.5 Aktívna reproduktorová sústava   1    

2.6 Audiokabeláž   2    

 Dataprojektor 

3.1 Dataprojektor   1    

3.2 VGA kábel pre pripojenie k PC, 5m   1    

3.3 Nastavenie projekčného zariadenia   1    

 Ostatné 

4.1 Inštalácia, overenie funkcionality, 

dokumentácia 
  celok    

4.2 Meranie doby dozvuku pre 1 konferenčnú 

miestnosť 
  

celok 
   

4.3 Zaškolenie personálu   celok    

4.4 Dopravné náklady   celok    

Cena za predmet zákazky 
   

 


