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Kúpna zmluva č. ........................ 

uzavretá podľa ustanovenia § 409 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov za nižšie uvedených podmienok 

 
I. Zmluvné strany 

 

Občianske združenie - Priatelia dobrej hudby 
Sídlo:        Laca Novomeského 13, 040 01 Košice 

V zastúpení:     Ing. Tomáš Szabados; predseda združenia 
Registrovaný:     Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy; reg.č. VVS/1-900/90-25063 

IČO:                      35565268 
DIČ:                      2022093040 

IČ DPH:                 Nie sme platcami DPH 
Bankové spojenie:  Tatra Banka, a.s   

Číslo účtu:     SK19 1100 0000 0029 2891 1767 

ako  Kupujúci  (ďalej len Kupujúci) 
  

a 
 

Názov:    ......................................................................................... 

Sídlo:     ......................................................................................... 

V zastúpení:  ......................................................................................... 

Zapísaná:  ......................................................................................... 

IČO:   ......................................................................................... 

IČ  DPH:   ......................................................................................... 

DIČ:    ......................................................................................... 

Bankové spojenie: ......................................................................................... 

Číslo účtu:   ......................................................................................... 

        ako Predávajúci(ďalej len Predávajúci)  

 II. PREAMBULA 

2.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že Kupujúci z tejto kúpnej zmluvy požiadal o nenávratné finančné 
prostriedky zo zdrojov EÚ a to cez program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, 

pre projekt s názvom: „HU-SK hudobné festivaly pre podporu cezhraničnej spolupráce", 
s registračným číslom projektu: FMP-E/1901/4.1/001.  

2.2 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle §3 a v súlade so zákonom č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“) a ustanoveniami §409 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. - 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za nižšie uvedených podmienok. Kupujúci na 
obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa zákona o verejnom obstarávaní – ako zadávanie 

zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní. 

2.3 Pod pojmom preberací protokol sa v tejto kúpnej zmluve rozumie dokument, ktorý podpíše pri 

odovzdávaní predmetu zmluvy štatutár alebo štatutárom písomne poverený zamestnanec Kupujúceho 

(ďalej štatutár). Preberací protokol musí byť vyhotovený v počte 3 kusov, pričom 2 budú odovzdané 
Kupujúcemu, 1 si ponechá Predávajúci. 

 

III. Východiskové podklady a údaje 

3.1  Východiskové údaje: 

a) Názov predmetu zmluvy: „OBSTARANIE STOLIČIEK“ 

b) Kupujúci: Občianske združenie - Priatelia dobrej hudby 

c) Miesto dodania: sídlo Kupujúceho Laca Novomeského 13, 040 01 Košice 

d) Splnomocnený zástupca Kupujúceho: Ing. Tomáš Szabados, predseda združenia 

3.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú podmienky súťaže(prieskumu trhu) pre danú zákazku podľa 
ktorej sa uzatvára táto zmluva. 

http://www.skhu.eu/
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IV. Predmet plnenia, nadobudnutie vlastníctva 

4.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodanie tovarov - stoličiek pre doplnenie stavu na možné vytvorenie 
kino sedenia pri usporiadaní koncertu v Košiciach na ulici Laca Novomeského 13, ktorý sa uskutoční 

dňa 30.9.2019 pod názvom festivalový deň „JAZZYday HU-SK“.  

Základná špecifikácia: Masívna drevená konštrukcia / buk, sedacia a operadlová časť čalúnená látkou 
rovnakej farby, nestohovateľná. Požadovaný počet rovnakého druhu je 150 kusov. Cena bude zahŕňať 

tiež obstarávacie náklady  podľa § 25 ods. (6) písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, kde sa obstarávacou cenou rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady 

súvisiace s jeho obstaraním.  V celkovej cene za dodávku budú obsiahnuté aj náklady Predávajúceho za 

dopravu, vyloženie tovarov a ich navezenie na miesto dodania, likvidáciu prípadných obalových 

materiálov a odpadov.  

4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v rozsahu, množstve a maximálnej cene, ktoré sú 

vymedzené touto  zmluvou, previesť na Kupujúceho vlastnícke práva k dodávanému tovaru. 

4.3 Predávajúci je povinný Kupujúcemu odovzdať doklady, ktoré sú potrebné pre plnohodnoné užívanie 

predmetu zmluvy ako aj doklady ustanovené touto zmluvou. 

4.4 Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň cenu v tejto kúpnej zmluve stanovenú. 

4.5 Predávajúci je vlastníkom tovaru a zodpovedá za škody na ňom vzniknuté, až do nadobudnutia 
vlastníckeho práva k tovaru Kupujúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru 

bez vád, a to na základe potvrdeného preberacieho protokolu a úhradou faktúry vystavenej 
Predávajúcim.  

V. Dodanie a podmienky dodania tovaru 

5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy a podľa v súťaži 
predloženej ponuky, na základe ktorej sa uzatvára predmetná kúpna zmluva. 

5.2 Kupujúci bude na účely prevzatia tovaru zastúpený: Ing. Tomáš Szabados; štatutár – predseda 
združenia. 

5.3  Predávajúci sa zaväzuje na vlastné náklady dopraviť tovar a poskytnúť súvisiace služby s odovzdaním 
dodávaného tovaru najneskôr do 27.09.2019 na v zmluve určené miesto dodania.  

5.4 Predávajúci je povinný spolu s tovarom odovzdať Kupujúcemu všetky listiny, ktoré sú potrebné na 
nakladanie s tovarom a na jeho riadne užívanie. Aj v prípade, že sa na tovare, alebo jeho časti bude 

vyskytovať v okamihu odovzdania vada či viacero vád, je Kupujúci oprávnený, nie však povinný, tovar 

prevziať, pričom uvedie, že tovar preberá s vadami, tieto uvedie do preberacieho protokolu, konkretizuje 
a ustanoví Predávajúcemu lehotu na ich odstránenie. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v takomto 

prípade sa nejedná o prevzatie tovaru bez vád v zmysle ustanovení tejto kúpnej zmluvy a Predávajúci 
tým nie je zbavený povinnosti zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu podľa článku X. tejto kúpnej zmluvy. 

5.5 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať tovar, ak sa bude na ňom, alebo jeho častiach vyskytovať v 
okamihu odovzdania vada či viacero vád.  

5.6 Kupujúci podpísaním preberacieho protokolu, potvrdí dodanie tovaru na uvedenom preberacom 

protokole a zaplatí Predávajúcemu dohodnutú cenu v lehote a spôsobom v tejto kúpnej zmluve 
uvedeným. 

5.7 Nebezpečenstvo škody na tovare, až do jeho protokolárneho odovzdania znáša Predávajúci. 

5.8 Predávajúci, v prípade využitia inštitútu subdodávky, je povinný predložiť Kupujúcemu do piatich dní od 
podpisu tejto zmluvy zoznam subdodávateľov, ak je to relevantné v rozsahu:  

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a 
predmet subdodávok,  

b) identifikačné údaje subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno 
alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo 
pridelené identifikačné číslo,  

c) doklady o tom, že navrhovaní subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa ust. § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7) 
zákona o verejnom obstarávaní(ZVO).  

5.9 Kupujúci týmto v zmysle ustanovenia §41 ZVO určuje pravidlá na zmenu subdodávateľov počas plnenia 
tejto zmluvy nasledovne:  

a) Kupujúci môže v súťažných podkladoch vyžadovať, aby Predávajúci v ponuke uviedol podiel 

zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety 
subdodávok,  
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b) navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a 
nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa ust. §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO,  

c) oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje 
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,  

d) Predávajúci pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na 
zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene,  

e) Predávajúci je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme,  

f) Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie 
realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám,  

g) Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa.  

VI. Cena 

6.1 Cena za dodávku tovaru je v zmysle predmetu tejto zmluvy a podľa predloženej ponuky, na základe 
ktorej sa uzatvára táto kúpna zmluva, stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 

Z.z. o cenách. 

6.2 Cena za dodávku  

Názov tovaru   
Jednotková cena 
v EUR bez DPH  

Počet 
jednotiek 

Celková cena 
v EUR bez DPH  

DPH 
(20%) 

CELKOVÁ CENA  

Stoličky   150 ks    

6.3 V celkovej cene za dodávku tovarov sú obsiahnuté aj tieto obstarávacie náklady Predávajúceho podľa 

§ 25 ods. (6) písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, kde sa 
obstarávacou cenou rozumie cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním: 

a) náklady na balenie, prepravu, dodanie, poistenie a iné výdavky spojené s dodávkou predmetu 
zmluvy; 

b) náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky, ak sú takéto dokumenty 
požadované; 

c) náklady na inštalačné služby, ak si to predmet zmluvy vyžaduje;  

d) zaškolenie Kupujúceho, ak si to predmet zmluvy vyžaduje;  

e) všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zákazky.  

VII. Platobné podmienky 

7.1 Kupujúci zaplatí Predávajúcemu za dodaný tovar v dohodnutej cene na základe Predávajúcim vystavenej 
faktúry a to bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  

7.2 Vystaveniu faktúry bude predchádzať dodanie a protokolárne odovzdanie predmetu zmluvy(preberací 
protokol potvrdený obidvoma zmluvnými stranami). Súčasťou je aj úhrada dane z pridanej hodnoty 
(DPH), ak je Predávajúci platcom DPH. 

7.3 Faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie dodávky 

tovaru. Právo vystaviť faktúru vzniká Predávajúcemu dňom podpísania preberacieho protokolu k tovaru. 
Faktúra bude obsahovať nasledovné údaje: 

- Názov a sídlo firmy Predávajúceho, IČO, DIČ, označenie oprávnenej osoby, 

- číslo faktúry, 

- názov projektu a číslo projektu pre ktorý bol predmet plnenia zmluvy,  

- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má faktúra uhradiť, 

- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH ,celkovú fakturovanú cenu,  

- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 

-     prílohu faktúry bude tvoriť preberací protokol; 

7.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia Kupujúcemu. 

7.5 V prípade, že platobný doklad – faktúra, nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, 

Kupujúci má právo faktúru vrátiť Predávajúcemu na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom prípade 
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného 
platobného dokladu Kupujúcemu. 
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7.6 V prípade, že tovar bude pri dodaní vykazovať vadu či viacero vád, nie je Kupujúci do doby, než 

Predávajúci vadu či vady odstráni, povinný uhradiť Predávajúcemu časť kúpnej ceny vo výške 
zodpovedajúcej cene vadného tovaru. V takomto prípade Kupujúci nebude v omeškaní ohľadne 
zaplatenia nesplatenej čiastky kúpnej ceny. 

VIII. Záručná doba, záručný a pozáručný servis – Zodpovednosť za vady 

8.1 Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar podľa tejto kúpnej zmluvy a jej príloh, pri dodržaní 
kvalitatívnych podmienok, ktoré sú vymedzené štátnymi normami vzťahujúcimi sa na tovar. 

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že sa v otázke zodpovednosti  za vady(chyby) dodávaného tovaru budú 
riadiť §422 a nasl. Obch. Zákonníka. Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu na 24 mesiacov, ak 

v podmienkach súťaže a ponuke Predávajúceho na základe ktorej sa uzatvára táto zmluva nebolo 
uvedené ináč. 

8.3 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia tovaru, v prípade chýb, po 
ich odstránením, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí tovaru. 

8.4 Plynutie záručnej doby na dotknutú časť tovaru sa preruší dňom uplatnenia práva Kupujúceho na 
odstránenie nedostatku doručením reklamácie. 

8.5 Reklamácia musí byť vykonaná písomne, inak nie je platná. Musí obsahovať označenie vád a popis ako 
sa vady(chyby) prejavujú. Rozoznávajú sa: 

a) zjavné vady (chyby), ktoré Kupujúci zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní 

tovaru. Musia byť reklamované zapísaním v preberacom protokole s uvedením dohodnutých 
termínov na ich odstránenia, ak sa jedná o závažné chyby, ktoré by mali vzťah na funkčné vlastnosti 

tovaru(nefunkčnosť) tieto budú vymenené za nový tovar do 2 dní, inak nemusí dôjsť k prebraniu 
tovaru a tým nevzniká nárok na fakturáciu tovaru zo strany Predávajúceho.  

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré Kupujúci nemohol zistiť pri prevzatí tovaru a vyskytnú sa v záručnej 
dobe. Kupujúci je povinný ich reklamovať u Predávajúceho najneskoršie do 2 pracovných dní od ich 

zistenia. Predávajúci je povinný na reklamáciu reagovať do 24 hodín po obdržaní reklamácie a 
dohodnúť s Kupujúcim spôsob a primeranú lehotu odstránenia. 

8.6 Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase.  

8.7 Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré nastali v dôsledku vád, ktoré nemohol zistiť ani vzhľadom na 

odbornosť alebo starostlivosť, ktorú možno u neho predpokladať alebo od neho požadovať alebo v 
dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany Kupujúceho alebo inej osoby, 
alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť Predávajúceho. 

8.8 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých nenesie 

zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté Predávajúcemu budú 
uhradené na základe vzájomnej dohody. 

IX. Zodpovednosť za škodu 

9.1 Pokiaľ porušením povinností Predávajúceho, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov 

či z tejto kúpnej zmluvy vznikne Kupujúcemu alebo tretím osobám v dôsledku použitia či užívania 
dodaného tovaru škoda, zodpovedá za ňu Predávajúci, a to bez ohľadu na zavinenie. Ustanovenie 
predchádzajúcej vety platí aj potom, ako dôjde k odstúpeniu od tejto kúpnej zmluvy. 

9.2 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené treťou osobou, alebo udalosťou za ktorú táto tretia osoba 

zodpovedá, alebo za vady spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou napr. požiarom, alebo inou udalosťou, 
napríklad vyššou mocou. 

9.3 Predávajúci ďalej nezodpovedá za vady ktoré boli spôsobené neodbornou obsluhou, používaním v 
rozpore s návodom na použitie, používaním v nevhodných podmienkach, úpravou predmetu zmluvy, 

prípadne neobvyklým spôsobom užívania predmetu zmluvy. 
                                            

X. Zmluvné pokuty 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude Predávajúci v omeškaní s dodávkou predmetu 
zmluvy, resp. niektorej jeho časti podľa článku V. tejto kúpnej zmluvy, vzniká Kupujúcemu právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty voči Predávajúcemu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý aj začatý deň 

omeškania, čím nie je dotknuté právo Kupujúceho, uvedené v bode 9.1. V prípade, že bude lehota na 
dodanie tovaru Kupujúcim predĺžená podľa článku V. bod 5.4 tejto kúpnej zmluvy, začne omeškanie 

Predávajúceho s dodaním tovaru plynúť až dňom márneho uplynutia Kupujúcim skutočne poskytnutej 
lehoty na dodanie predmetu zmluvy. 

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude Predávajúci v omeškaní s odstránením vady tovaru 
podľa tejto kúpnej zmluvy, vznikne Kupujúcemu právo na zaplatenie zmluvnej pokuty a to za každý aj 
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začatý deň omeškania vo výške 0,3% z ceny tovaru, na ktorom vada vznikla a ktorú neodstránil 
Predávajúci v zmluve dohodnutej lehote. 

10.3 Kupujúci zaplatí Predávajúcemu za omeškanie úhrady platby na základe platobného dokladu(faktúry) 

uvedeného v čl. VII. tejto zmluvy za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej 
sumy. 

10.4 Zmluvná pokuta je splatná do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Kupujúceho na zaplatenie 
zmluvnej pokuty Predávajúcemu a naopak. 

10.5 Uplatnením práva podľa predchádzajúcich bodov tohto článku kúpnej zmluvy, nie je dotknuté právo 
Kupujúceho na náhradu škody a to ani čo do výšky, v ktorej náhrada škody zmluvnú pokutu presiahne. 

 
 

XI. Odstúpenie od zmluvy 

11.1 Ktorákoľvek zmluvná strana, môže odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy, na základe podstatného porušenia 
podmienok a povinností v tejto kúpnej zmluve uvedených. Účinky odstúpenia od kúpnej zmluvy 
nastanú dňom, kedy bude písomné odstúpenie odstupujúcej strany doručené druhej strane. 

11.2 Za podstatné porušenie zmluvných povinností tejto kúpnej zmluvy, kedy je Kupujúci oprávnený 
okamžite odstúpiť od zmluvy ak:  

a) Predávajúci zadá predmet zmluvy ako subdodávku, alebo postúpi predmet zmluvy bez 
požadovaného súhlasu Kupujúceho,  

b) počas plnenia predmetu zmluvy bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí Predávajúceho z 

Registra parterov verejného sektora, ak má Predávajúci túto povinnosť, alebo ak mu bol 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa ust. § 182 ods. 3 písm. b) zákona 

o verejnom obstarávaní,  
c) z iných dôvodov uvedených v ZVO a v tejto zmluve.  

d) Predávajúci podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,  

e) bol podaný návrh na vyhlásenia konkurzu voči Predávajúcemu treťou osobou, pričom Predávajúci 
je platobne neschopný, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania,  

f) na majetok Predávajúceho bol vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu 
zamietnutý pre nedostatok majetku,  

g) Predávajúci  vstúpil do likvidácie alebo sa naňho zriadi nútená správa,  
h) na strane Predávajúceho bude preukázateľné omeškanie s dodaním predmetu zmluvy, ktoré sa 

počíta odo dňa uplynutia lehoty na dodanie tovaru podľa článku V. Dodanie a podmienky dodania 

tejto zmluvy;  

i) reálne dodanie tovaru zo strany Predávajúceho, ktorý nespĺňa technické špecifikácie uvedené v 

súťažnej ponuke; 

11.3 Predávajúci je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy za podstatné porušenie zmluvných povinností 
tejto kúpnej zmluvy, ak:  

a) Kupujúci podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,  

b) bol podaný návrh na vyhlásenia konkurzu voči Kupujúcemu treťou osobou, pričom Kupujúci je 
platobne neschopný, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania,  

c) bol na majetok Kupujúceho vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu 
zamietnutý pre nedostatok majetku,  

d) Kupujúci vstúpil do likvidácie alebo sa naňho zriadi nútená správa,  

e) Kupujúci je v omeškaní s termínom úhrady faktúry podľa článku VII. Platobné podmienky tejto 

kúpnej zmluvy. 

 

XII. Ostatné a záverečné ustanovenia 

12.1 Predávajúci  vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností a na dodávku tovaru v rozsahu 
predmetu kúpnej zmluvy.  

12.2 Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými dodatkami,  po 
súhlase oboch zmluvných strán, ktoré budú jej nedeliteľnou súčasťou, pokiaľ tieto nebudú v rozpore 

s §18 zákona o verejnom obstarávaní a nezmení sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po nadobudnutí 
ich účinností stávajú jej nedeliteľnou súčasťou, ak v  princípoch budú splnené podmienky §18 zákona 
o verejnom obstarávaní:  

a) ide o doplňujúci predmet zmluvy, ktorý je nevyhnutný a nie je zahrnutý do pôvodnej zmluvy, 
poskytuje ich pôvodný Predávajúci a zmena Predávajúceho  
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• nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o 
požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim tovarom, 
službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a  

• spôsobí Kupujúcemu významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,  

b) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Kupujúci nemohol pri vynaložení náležitej 
starostlivosti predvídať, (napr. skutočnosti definované ako vyššia moc)  

c) ide o nahradenie pôvodného Predávajúceho novým Predávajúcim na základe skutočnosti, že 
nový Predávajúci spĺňa pôvodne určené podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, je právnym 

nástupcom pôvodného Predávajúceho v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a 
splynutia alebo úpadku,  

d) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe 
štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.).  

12.3 Kupujúci nesmie uzavrieť zmluvu s Predávajúcim, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,  alebo ktorého 

subdodávatelia, majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora  nie sú zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora. 

12.4 Kupujúci a Predávajúci nemôže preniesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a podľa náležitostí uvedených v tejto 
Kúpnej zmluve.  

12.5 Predávajúci sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutým 

tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku a to oprávnenými osobami a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. 

12.6 Predávajúci sa zaväzuje v prípade kontroly Kupujúceho(prijímateľa nenávratných finančných 

prostriedkov) poskytnúť Kupujúcemu na základe jeho vyžiadania do piatich pracovných dní doklady 

(účtovné doklady, čestné prehlásenia, zmluvy, potvrdenia tretích strán a pod.) preukazujúce 
primeranosť kúpnej ceny tovarov a súvisiacich služieb v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov. 

12.7 Predávajúci je zároveň povinný poskytnúť Kupujúcemu všetku súčinnosť potrebnú na zabezpečenie 

dokladov a dôkazov, ktoré budú vyžadované v priebehu trvania kontroly prijímateľa NFP a Predávajúci 
ich bude mať k dispozícii tak, aby bola preukázaná primeranosť výšky kúpnej ceny za tovary podľa 

tejto kúpnej zmluvy, na základe ktorých Predávajúci dodáva tovary s obdobnými alebo rovnakými 
technickými parametrami v porovnateľnom časovom období. 

12.8 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru 
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, 
hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR. 

12.9 Touto kúpnou zmluvou neupravené vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákoníka 

12.10 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú podpismi 
zástupcov svojich štatutárnych orgánov. 

12.11 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.  

12.12 Táto zmluva bude vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 sú pre kupujúceho, 1 pre predávajúceho.   

 
 

 

V ....................., dňa ......................      V Košiciach, dňa  ............................ 
 

 
 

 

 
 

 
____________________________  ________________________________________________ 

Predávajúci: Kupujúci: Občianske združenie-Priatelia dobrej hudby 

V zastúpení:     V zastúpení: Ing. Tomáš Szabados 
predseda združenia 

 


