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KÚPNA ZMLUVA 

na dodávku SANOstation zariadenia 
a  

LICENČNÁ ZMLUVA 
(ďalej len „zmluva“) 

 
uzavretá  podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon  
 

medzi zmluvnými stranami: 
 
A Consulting - AS s.r.o. 
Sídlo:    Agátová 7A, 841 01 Bratislava  
IČO:    51091437 
DIČ:    2120607203  
IČ DPH:   SK2120607203   
Zapísaná:   v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel 

Sro, vložka č. 130142/B  
Bankové spojenie: UniCredit Bank CR and Sl. a.s. 
IBAN:   SK30 1111 0000 0014 5452 0005 
V mene ktorej koná: Andrej Šturc 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik 
Sídlo:    Ul. Sládkovičova 311/3 962 37 Kováčová 
IČO:    00165476 
DIČ:   2021328045 
IČ DPH:   
V mene ktorej koná:    
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
(predávajúci a kupujúci ďalej jednotlivo ako „zmluvná strana“ a spolu ako 
„zmluvné strany“) 
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I. 
Predmet a účel zmluvy 

 
1.1 Účelom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi 

zmluvnými stranami s ohľadom na dodanie predmetu tejto zmluvy a 
zabezpečenie služieb podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. 
 

1.2 Predmetom tejto zmluvy je bezpečnostné zariadenie, ktorého presný 
technický popis je uvedený v Prílohe č. 1 (Špecifikácia predmetu kúpy), 
ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „predmet kúpy“). 
Zmluvné strany sa dohodli na dodaní predmetu kúpy v množstve 1 ks. 

 
1.3 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu predmet 

kúpy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a 
kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať, prijať do svojho vlastníctva 
a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu, a to všetko podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve. Predávajúci sa ďalej zaväzuje spolu 
s predmetom kúpy predávajúcemu poskytnúť a inštalovať software 
potrebný na používanie predmetu kúpy (Software k predmetu kúpy). 

 
1.4 Predmetom zmluvy je zároveň doprava predmetu kúpy, jeho komplexná 

inštalácia podľa podmienok zmluvy, zaškolenie obsluhujúceho 
personálu kupujúceho v rozsahu a za podmienok tejto zmluvy, uvedenie 
predmetu kúpy do prevádzky v rozsahu a za podmienok podľa tejto 
zmluvy a záručný a pozáručný servis predmetu kúpy.  

 
II.  

Kúpna cena a jej platba 
 
2.1 Jednotková cena za predmet kúpy je predávajúcim stanovená vo výške 

2.490,00 EUR.  Na základe požiadavky kupujúceho je k jednotkovej cene 
za predmet kúpy pripočítaná cena za personifikáciu predmetu kúpy 
a nadštandard, ktorý je uvedený v Prílohe č. 2 (Personifikácia a 
nadštandard), ak je dojednaný. Cena za dovoz a inštaláciu je 221,20 EUR. 
 

2.2 Predávajúci a kupujúci sa týmto dohodli na kúpnej cene za predmet 
kúpy v množstve 1 ks nasledovne: 
- Kúpna cena bez DPH:  2.711,20 EUR 
- DPH: 542,24 EUR 
- Zľava Promo: -719,20 EUR 
- Kúpna cena po zľave 1.992,00 EUR 
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- Celková kúpna cena bez DPH: 1.992,00 EUR 
- Celková kúpna cena s DPH: 2.390,40 EUR 

 
2.3 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu v prospech účtu predávajúceho 

uvedeného v záhlaví tejto zmluvy nasledovným spôsobom: 
 

2.3.1 Celá časť kúpnej ceny predstavujúca sumu vo výške 2.390,40 EUR 
(ďalej len „platba“) je splatná na základe faktúry.  

 
2.4 Predávajúcim vystavená faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu 

podľa zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky 
náležitosti daňového dokladu, kupujúci je oprávnený vrátiť ju 
predávajúcemu do dátumu splatnosti s tým, že prestane plynúť lehota 
splatnosti faktúry. Predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru 
nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Na opravenej alebo novej faktúre 
vyznačí nový dátum splatnosti faktúry. 

 
2.5 Kupujúci zaplatí kúpnu cenu prednostne bankovým prevodom na účet 

predávajúceho uvedený na faktúre, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

 
2.6 Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za predmet kúpy sa považuje 

za splnený okamihom pripísania peňažných prostriedkov 
zodpovedajúcich splatnej kúpnej cene na účet predávajúceho. 

 
2.7 Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho okamihom 

úplného zaplatenia kúpnej ceny. 
 

2.8 V kúpnej cene podľa bodu 2.1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky 
náklady spojené so záväzkom predávajúceho, najmä, nie však výlučne, 
clo, licencia na software, obchodná prirážka, náklady balenia, doprava do 
miesta dodania, náklady inštalácie, skúšobnej prevádzky, zaškolenia 
zamestnancov kupujúceho, uvedenia predmetu kúpy do prevádzky 
a poskytovania záručného servisu, a to všetko v rozsahu a podľa 
podmienok tejto zmluvy. 
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III. 
Dodanie predmetu kúpy 

 
3.1 Predávajúci je povinný dodať predmetu kúpy na adresu sídla kupujúceho 

uvedenú v záhlaví zmluvy. V prípade dodania predmetu kúpy na inú 
adresu ako na adresu sídla, je povinný kupujúci písomnou formou 
požiadať o zmenu adresy dodania najneskôr 7 pracovných dní pred 
dodaním predmetu kúpy. 
 

3.2 Náklady na dodanie predmetu kúpy znáša predávajúci. 
 
3.3 Záväzok predávajúceho dodať predmet kúpy kupujúcemu sa považuje za 

splnený, ak: 
 
a) predmet kúpy je riadne dopravený do miesta dodania podľa bodu 

3.1 tohto článku zmluvy; 
b) predmet kúpy je riadne nainštalovaný v mieste dodania; 
c) obsluhujúci personál kupujúceho bol riadne zaškolený ohľadne 

obsluhy predmetu kúpy v rozsahu, ktorý táto zmluva stanovuje pre 
obdobie bezprostredne po inštalácii; 

d) predávajúci poskytol kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa 
vzťahujú k predmetu kúpy, najmä, nie však výlučne, návod na 
obsluhu predmetu kúpy v slovenskom jazyku a iné relevantné 
dokumenty potrebné na užívanie predmetu kúpy a na výkon 
vlastníckeho práva; 

e) predmet kúpy bol odskúšaný predávajúcim za prítomnosti 
obsluhujúceho personálu kupujúceho a predmet kúpy je plne 
funkčný; 

 
3.4 Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri 

dodaní predmetu kúpy, najmä poskytnúť predávajúcemu údaje 
o určenom mieste inštalácie, určiť pracovníkov zodpovedných za obsluhu 
predmetu kúpy a predmet kúpy prevziať do prevádzky.  
 

3.5 O dodaní a prevzatí predmetu kúpy spíšu predávajúci a kupujúci alebo 
ich poverení zástupcovia v mieste dodania preberací protokol. 

 
3.6 Momentom prevzatia riadne dodaného predmetu kúpy kupujúcim v 

mieste jeho dodania na základe preberacieho protokolu prechádza 
k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy na 
kupujúceho. 
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IV. 
Zaškolenie poverených osôb kupujúceho 

 
4.1 Súčasťou záväzku predávajúceho dodať predmet kúpy kupujúcemu je aj 

zaškolenie určených osôb kupujúceho v súvislosti s prevádzkou 
predmetu kúpy. Zaškolenie je potvrdené odovzdávacím protokolom k 
Produktu  

 
V. 

Zodpovednosť za vady 
 

5.1 Predávajúci sa zaväzuje, že predmet kúpy ku dňu dodania bude v jeho 
výlučnom vlastníctve a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osôb 
a že zároveň bude spĺňať všetky požiadavky stanovené 
pre prevádzkyschopnosť predmetu kúpy. 
 

5.2 Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má predmet kúpy 
v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho. 

 
5.3 Kupujúci je povinný oznámiť vady predmetu kúpy, za ktoré predávajúci 

zodpovedá, najneskôr do 3 pracovných dní po ich zistení. Pre dodržanie 
podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu e-mailom. 

 
5.4 Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorú je možné opravou alebo výmenou 

vadnej súčiastky opraviť, kupujúci má právo na jej včasné, riadne a 
bezplatné odstránenie. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, kupujúci má právo 
na dodanie náhradného zariadenia. Ak zo strany predávajúceho nebude 
možné náhradné zariadenie dodať, kupujúci má právo od tejto zmluvy 
odstúpiť. 

 
5.5 Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady predmetu kúpy, 

predávajúci je povinný odstrániť vady v lehote podľa čl. VI. bod 6.6 tejto 
zmluvy.  
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Článok VI. 
Záruka a záručný servis 

 
6.1 Predávajúci týmto poskytuje na predmet kúpy záruku po dobu 24 

mesiacov. Záručná doba začína plynúť momentom riadneho a úplného 
dodania predmetu dodania v zmysle čl. III. bod 3.4 zmluvy, ktoré bude 
potvrdené podpisom preberacieho protokolu. 
 

6.2 Zárukou preberá predávajúci záväzok najmä za to, že predmetu kúpy 
bude po dojednanú dobu spôsobilý na použitie na určený účel a zachová 
si vlastnosti uvedené v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ako aj za kvalitu 
predmetu kúpy a jeho riadne fungovanie. 

 
6.3 Záruka podľa tohto článku zmluvy sa nevzťahuje na: 

 
a) vady spôsobené vis maior, ktoré predávajúci nespôsobil a za ktoré 

nezodpovedá. Okolnosťami vis maior sa pre účely tejto zmluvy 
rozumejú okolnosti uvedené v § 374 Obchodného zákonníka; 

b) vady spôsobené neoprávneným zásahom alebo násilným 
poškodením predmetu kúpy, alebo nedodržaním návodu na 
použitie predmetu kúpy; 

c) vady spôsobené umiestnením predmetu kúpy do závadného 
prostredia; 

d) vady spôsobené pripojením predmetu kúpy na nesprávny zdroj 
napätia; 

e) vady spôsobené technickými zmenami na predmete kúpy a/alebo 
vykonaním opravy alebo iného zásahu počas záručnej doby 
kupujúcim alebo treťou osobou bez súhlasu predávajúceho. 

 
6.4 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemohol predmet 

kúpy užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci. 
 
6.5 Kupujúci nahlási prípadnú vadu, alebo poruchu na predmete kúpy 

najneskôr do 3 pracovných dní po ich zistení, najneskôr však do uplynutia 
záručnej doby. 

 
6.6 Predávajúci je povinný nastúpiť na servisný úkon najneskôr do 10 

pracovných dní v rámci územia Slovenskej republiky od oznámenia vady, 
poruchy alebo potreby vykonať iný servisný úkon a odstrániť vadu alebo 
poruchu predmetu kúpy alebo vykonať iný servisný úkon s odbornou 
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starostlivosťou najneskôr do 10 pracovných dní po ich nahlásení 
kupujúcim.  
 

6.7 Ak predávajúci neodstráni vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka ani 
v dodatočnej lehote určenej kupujúcim, alebo ak vyhlási, že vadu 
neodstráni, alebo ak je vada neodstrániteľná, kupujúci je oprávnený od 
zmluvy odstúpiť.  

 
6.8 Predávajúci poskytuje kupujúcemu po skončení záručnej doby podľa 

bodu 6.1 tohto článku na základe objednávok pozáručný servis. Pre 
výpočet ceny za poskytované služby pozáručného servisu bude použitá 
jednotková cena vo výške 40€ bez DPH (slovom štyridsať EUR bez DPH) 
za 1 človekohodinu práce. K cene za poskytované služby pozáručného 
servisu budú pripočítane účelne vynaložené náklady, najmä náklady za 
výjazd. 

Článok VII. 
Sankcie za porušenie zmluvných povinností 

7.1 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci  
právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej 
sumy za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo 
predávajúceho na náhradu vzniknutej škody. Zodpovednosť za škodu sa 
bude riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.  
 

7.2 Kupujúci berie na vedomie, že predmet kúpy spracúva osobné údaje 
fyzických osôb, pričom ako prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť súlad 
s príslušnými právnymi predpismi. Predávajúci nezodpovedá za žiadnu 
škodu spôsobenú kupujúcemu v súvislosti s porušením pravidiel ochrany 
osobných údajov. 
 

VIII. 
Dôverné informácie a povinnosť mlčanlivosti 

 
8.1  Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo 

druhej zmluvnej strany a mlčanlivosť o dôverných informáciách 
a zabezpečia, že takáto povinnosť bude v rovnakom rozsahu zaväzovať aj 
ich zamestnancov, obchodných a zmluvných partnerov a/alebo 
spolupracujúce tretie osoby. 
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8.2  Dôvernými informáciami sa pre účely tejto zmluvy rozumejú najmä 
podmienky spolupráce zmluvných strán a všetky informácie, ktoré boli 
poskytnuté jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súvislosti 
s plnením tejto zmluvy, alebo ktoré sa zmluvnej strane stali inak známe 
a to najmä, nie však výlučné, odborné a obchodné informácie 
o produktoch predávajúceho. 

 
8.3  Zmluvné strany sa najmä zaväzujú, že dôverné informácie neoznámia ani 

inak nesprístupnia tretím osobám, nezverejnia, ani nepoužijú dôverné 
informácie inak ako na účely plnenia svojich záväzkov a výkonu svojich 
práv podľa tejto zmluvy. Uvedené sa netýka poskytnutia dôverných 
informácií externým poradcom zmluvnej strany ani spolupracujúcim 
tretím osobám za podmienky, že tieto osoby budú taktiež zaviazané 
mlčanlivosťou na základe zákona alebo osobitnej zmluvy. 

 
8.4  Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku trvá aj po skončení tejto 

zmluvy bez časového obmedzenia. 
 
8.5  Vyššie uvedené povinnosti sa nevzťahujú na povinnosť poskytnúť 

chránené údaje a dôverné  informácie orgánom verejnej správy na 
základe zákona alebo právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného 
orgánu verejnej správy. Takúto skutočnosť povinná zmluvná strana 
neodkladne písomne oznámi druhej zmluvnej strane. Zmluvná strana, 
ktorá má takto dôverné informácie poskytnúť, je však povinná využiť 
všetky existujúce prostriedky v súlade s právnymi predpismi na 
odmietnutie alebo obmedzenie oznámenia a sprístupnenia dôverných 
informácií. 

 
8.6  Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za škodu 

spôsobenú porušením povinnosti mlčanlivosti.  

 

IX. 
Licencia 

 
9.1 Spolu s predmetom kúpy sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu podľa čl. 

I. bod 2. tejto zmluvy sprístupniť software nevyhnutný k používaniu 
predmetu kúpy (ďalej len „software“). 
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Predávajúci podpisom tejto Zmluvy udeľuje kupujúcemu nevýhradnú 
časovo a teritoriálne (územne) neobmedzenú licenciu na používanie 
softwaru v rozsahu stanovenom touto zmluvou a vyhlasuje, že disponuje 
majetkovými právami k softwaru a zdrojovému kódu podľa zákona č. 
185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“) v rozsahu 
potrebnom na udelenie licencie k softvéru na používanie predmetu kúpy 
podľa tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami Autorského zákona. 
Rovnaké práva bude mať kupujúci aj k prípadným novým verziám 
softwaru vytvoreným predávajúcim. Licencia podľa tejto zmluvy 
neoprávňuje kupujúceho k akémukoľvek inému nakladaniu so 
softwarom, než ako je upravené touto zmluvou, alebo ako vyplýva z 
platných právnych predpisov. Akékoľvek porušenie autorských práv je 
pre predávajúceho neprípustné a preto na túto skutočnosť dopredu 
upozorňuje. 

 
9.2 Kupujúci je oprávnený v neobmedzenom rozsahu používať software 

a všetky jeho časti a súčasti spôsobom dovoleným touto zmluvou, a to 
nainštalovať, otvárať, zobrazovať a spustiť software na cieľovej 
infraštruktúre a využívať jeho funkcionalitu na používanie predmetu 
kúpy.  

 
9.3 Kupujúci nie je oprávnený: 

 
a) software a všetky jeho časti a súčasti upraviť alebo dať upraviť 

akejkoľvek tretej osobe a vytvárať ich zmodernizované verzie, 
b) vykonávať spätnú analýzu akejkoľvek časti softwaru, dekompiláciu a 

prevod zo zdrojového kódu, 
c) rozmnožovať software a všetky jeho časti a súčasti, 
d) rozširovať software akýmkoľvek spôsobom, použiť a šíriť ho na 

akýchkoľvek nosičoch, 
e) spracovať, upraviť, usporiadať a adaptovať software a všetky jeho časti 

a súčasti,  
f) spojiť software a všetky jeho časti a súčasti s iným dielom, 
g) prenajímať, požičiavať, zdieľať, poskytovať sublicenciu na software a 

všetky jeho časti a súčasti. 
 

9.4 Predávajúci poskytne kupujúcemu zaškolenie k softwaru. 
 

9.5 Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že odmena za 
používanie softwaru je zahrnutá v kúpnej cene podľa čl. II tejto zmluvy. 
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9.6 Kupujúci ako nadobúdateľ licencie nie je oprávnený na poskytnutie 
sublicencie na software tretej osobe. Kupujúci zodpovedá za 
neoprávnené rozširovanie alebo rozmnožovanie tretími osobami. 

 
9.7 Kupujúci podpisom zmluvy akceptuje udelenie licencie v rozsahu, v 

akom mu boli udelené v tomto článku.   
 
 

X. 
Záverečné ustanovenia 

 
10.1 Táto zmluva nahrádza každú písomnú a/alebo ústnu dohodu medzi 

zmluvnými stranami ohľadne predmetu zmluvy. 
 

10.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona, prípadne 
inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ v tejto zmluve 
nie je dojednaná odchýlna právna úprava. 

 
10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto 

Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené zmierom. 
 

10.4 Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne vecne 
a mieste príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. 

 
10.5 Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného 

dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 
 

10.6 Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné alebo 
nevykonateľné, nemá to vplyv na platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť 
ostatných ustanovení tejto Zmluvy. V prípade, že niektoré z ustanovení 
tejto zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, alebo sa 
následne takým stane, zaväzujú sa zmluvné strany, že ho nahradia 
ustanovením, ktoré najviac zodpovedá ich pôvodnej vôli. 

 
10.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo 

zmluvných strán obdŕža jedno jej vyhotovenie. 
 

10.8 Táto zmluva je  platná a účinná dňom jej podpísania oboma 
zmluvnými stranami. 
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10.9 Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že táto Zmluva sa považuje za 

povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o 
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
Zároveň zmluvné strany súhlasia s tým, že Kupujúci, zverejní celý obsah 
tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR a 
to v rozsahu a štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády SR č. 498/2011 
Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v 
Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. 

 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu 
porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a 
bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 
 
 
V ............................ dňa ...........................               V ............................ dňa ........................... 
Za predávajúceho:    Za kupujúceho:  
 
 
 
 
.............................................................    ............................................................   
A Consulting - AS s.r.o.    Špecializovaný liečebný ústav 
Andrej Šturc      Marína, štátny podnik 
Konateľ       
 
 
 
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu kúpy 
Príloha č. 2: Personifikácia a nadštandard 
 
 


