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Kúpna zmluva 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov 
 

Zmluvné strany 
 
Predávajúci: EURONET Košice, spoločnosť s ručením obmedzeným 
so sídlom:  044 71 Cestice č.: 200 
zastúpený:  Zsolt Faber – konateľ 
IČO:  31 689 141 
DIČ:  2020496500 
bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
SWIFT: ČSOB, a.s. 
IBAN:  SK87 7500 0000 0002 8440 6263 
Kontaktná osoba  
za predmet zmluvy: Zsolt Faber – konateľ  
registrácia:  v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel, Sro, vložka č: 

4559/V 
(ďalej v texte len ako „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
Kupujúci:  Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola - Stredná 

odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho, Grešákova 
1, Košice 

so sídlom:  Grešákova 1, 040 01  Košice 
zastúpený:  Ing. Eva Matejová – riaditeľka školy 
IČO:  00161781 
DIČ:  2020762447 
bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
SWIFT: SUBASKBX 
IBAN:  SK37 8180 0000 0070 0065 3054 
Kontaktná osoba  
za predmet zmluvy: Ing. Eva Matejová – riaditeľka školy 0903 573 722 
Druhá kontaktná  
osoba: Ing. Rozália Tobákošová – manažér projektu 0903 360 959 
registrácia:  Zriaďovacia listina KSK č. 
(ďalej v texte len ako „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 

uzatvárajú túto kúpnu zmluvu: 
 (ďalej v texte tiež ako „túto zmluvu“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 
Preambula 

1. Zmluva je uzatvorená  v rámci cezhraničného projektu spolufinancovaného zo zdrojov 
Európskej únie s názovom projektu: „Zvýšenie inštitucionálnej výkonnosti stredných 
odborných škôl skrz cezhraničnú spoluprácu Improving the institutional capacity of 
technical vocational schools through cross-border cooperation  -  akronym: INTERSKILL 
2021 kód: SKHU/1902/4.1/085 

 
2. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
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predpisov, kupujúci - verejný obstarávate!’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil 
postup verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s 
názvom: „Nákup zariadení IKT a didaktických pomôcok“, ktoré bolo vyhlásené dňa 
26.07.2021 a úspešným uchádzačom sa stal predávajúci. 

 
3. Predávajúci je výlučným vlastníkom nižšie uvedených hnuteľných vecí: 

Názov hnuteľnej veci Počet kusov 
Dotykový panel so stojanom 3 
Projektor 2 
Voduodolná WiFi minikamera 4 
Vizualizér 2 
Digitálny mikroskóp 4 
Laminátor A3 1 
Keramická magnelická tabuľa 2 
Osobný počítač - PC 12 
Notebook 4 
Multifunkčná tlačiareň farebná A3, duplex 1 
Multifunkčná tlačiareň farebná A4, duplex 1 
3D tlačiareň 1 

Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č.: 1, ktorá je zároveň prílohou č.1 Opis 
predmetu zákazky k VO na Nákup zariadení IKT. 

 
Článok. I. 

Predmet zmluvy 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať nižšie uvedený predmet zmluvy a kupujúci sa zaväzuje ten 

od predávajúceho prevziať: 
Názov hnuteľnej veci Počet kusov 
Dotykový panel so stojanom 3 
Projektor 2 
Voduodolná WiFi minikamera 4 
Vizualizér 2 
Digitálny mikroskóp 4 
Laminátor A3 1 
Keramická magnelická tabuľa 2 
Osobný počítač - PC 12 
Notebook 4 
Multifunkčná tlačiareň farebná A3, duplex 1 
Multifunkčná tlačiareň farebná A4, duplex 1 
3D tlačiareň 1 

Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č.: 1, ktorá tvorí prílohu tejto kúpnej zmluvy a 
je zároveň prílohou č.1 Opis predmetu zákazky k VO na Nákup zariadení IKT. 

2. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi zmluvnými stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo 
obsahu a/alebo kvality plnenia predmetu zmluvy, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo 
nepriamo nerieši zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán alebo 
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rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Kupujúceho a Predávajúci je povinný 
toto stanovisko Kupujúceho rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené 
dodržiavať. 

3. Ak by v priebehu plnenia predmetu zmluvy došlo k akýmkoľvek rozporom medzi 
Kupujúcim a Predávajúcim, nesmie dôjsť k zastaveniu plnenia predmetu zmluvy alebo jeho 
oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizácie plnenia zo strany Predávajúceho, pričom 
Predávajúci zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti. 

 
Článok 2 

Cena a platobné podmienky 
1. Predávajúci touto zmluvou predáva a Kupujúci kupuje predmet zmluvy uvedený v čl. 1. za 

dohodnutú cenu podľa § 3 ods. 1 v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
platnom znení v hodnote: 37 438,80 eur vrátane DPH, 
slovom: Tridsaťsedemtisícštyristotridsaťosem a 80 eurocentov  ktorá je stanovená v 
zmysle prílohy č. 1. Technická a cenová špecifikácia" predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 bod 
č. 1. 

2. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie ceny za dodávku predmetu zmluvy až po dodaní 
predmetu kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru až po písomnom 
odsúhlasení celkového plnenia predmetu kúpnej zmluvy Kupujúcim, inak mu je Kupujúci 
oprávnený faktúru vrátiť späť. Faktúra bude vo výške 100% z celkovej dohodnutej ceny, 
ktorú Predávajúci vystaví len v prípade zápisničného odovzdania a prevzatia celého 
predmetu zmluvy bez vád a nedorobkov. 

3. Predávajúci nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri 
včasnom upozornení Kupujúceho a za nedostatky na strane Predávajúceho. 

4. Kupujúci neposkytne Predávajúcemu preddavok ani zálohu. 
5. Faktúra bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry. 

 
Článok 3 

Realizácia dodávky a prechod vlastníctva 
1. Termín dodania predmetu zmluvy je do 3 mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

kúpnej zmluvy. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke práva k predmetu zmluvy prejdú na Kupujúceho 

po zaplatení zmluvnej ceny. 
Článok 4 

Podmienky plnenia predmetu zmluvy 
1. Predávajúci bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na 

vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a 
podmienky tejto zmluvy. Predávajúci sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
Kupujúceho, pokynmi Kupujúceho, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 
zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami poskytovateľa NFP. 

2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je budova verejného obstarávateľa na Grešakovej ulici 
č. l v Košiciach. 

3. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávkou 
tovaru a kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a následne do 31.12.2026, a 
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to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými 
osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu. 

 
Článok 5 

Protokolárne odovzdanie 
1. Celkový predmet zmluvy podľa čl. 1 tejto zmluvy prevezme Kupujúci od Predávajúceho 

ako celok po jeho doručení, presune, odbornej montáži, inštalácii na miesto dodania v 
termíne podľa článku 3 bod 1 tejto zmluvy formou preberacieho protokolu, v ktorom budú 
uvedené aj jednotlivé položky dodaného predmetu. 

2. Po splnení dodávky predmetu zmluvy podľa čl. 1 tejto zmluvy potvrdia túto skutočnosť 
splnomocnení zástupcovia oboch zmluvných strán bez meškania svojimi podpismi na 
preberací protokol. 

3. Dňom zaplatenia kúpnej ceny prechádza na Kupujúceho vlastníctvo k predmetu zmluvy. 
Podpisom preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami, Kupujúci preberá 
zodpovednosť za nebezpečenstvo škody. 

 
Článok 6 

Záručná doba, záručný servis 
1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpnej zmluvy je dodaný podľa podmienok 

zmluvy, všetkých jej príloh, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v 
tejto zmluve. 

2. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na predmet kúpnej zmluvy záruku v rozsahu 24 
mesiacov na celý predmet dodávky podľa čl. 1. 

3. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po podpise preberacieho protokolu oboma 
zmluvnými stranami. 

4. Kupujúci je oprávnený v prípade vzniku vady na dodanom tovare uplatniť písomnú 
reklamáciu u predávajúceho. Vybavovanie reklamácií sa riadi podľa platných ustanovení 
Občianskeho zákonníka. 

5. Náklady na záručné opravy (práca a náhradné diely) znáša po celú záručnú dobu 
Predávajúci. 

6. Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vzniknú vinou nesprávneho alebo nešetrného 
používania alebo neoprávneného zásahu do zariadenia, alebo vplyvom prírodného živlu. 

 
Článok 7 

Zmluvné pokuty 
1. Zmluvná strana je v omeškaní s plnením záväzku, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, 

ktorý pre zmluvnú stranu vyplýva z tejto zmluvy, a to až do doby poskytnutia riadneho 
plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom. 
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2. Predávajúci nie je v omeškaní s dodávkou predmetu zmluvy v prípade, že priestory určené 
pre predmet dodávky nie sú pripravené na dodávku alebo funkčné. V takomto prípade je 
povinný Predávajúci na túto skutočnosť Kupujúceho písomne upozorniť a Kupujúci 
následne Predávajúcemu určí náhradný termín alebo miesto dodávky. 

3. V prípade omeškania Predávajúceho s termínom realizácie dodávok tovarov uvedených v 
čl. 3 bod 1, môže Kupujúci účtovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,00 eur 
za každý deň omeškania. 

4. V prípade, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, môže Predávajúci účtovať 
Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 100,- € za každý deň omeškania. 

5. Podkladom pre uhradenie zmluvnej pokuty je jej vyúčtovanie oprávnenou zmluvnou 
stranou. Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
oprávnenej zmluvnej strany k jej uhradeniu povinnou zmluvnou stranou. 

 
Článok 8 

Vyššia moc 
1. Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie predmetu tejto zmluvy, 

pokiaľ takéto neplnenie je zavinené pôsobením "vyššej moci'’. Vyššou mocou sa rozumejú 
najmä požiar, zemetrasenie, havária, štrajk, embargo, administratívne opatrenia štátu 
(covid 19) a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností 
predvídať, a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť. 

2. Začatí, ako aj o pominutí pôsobenia “vyššej moci” sú zmluvné strany povinné sa vzájomne 
bez meškania písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu 
zmluvy trvá po dobu pôsobenia “vyššej moci”, najviac však 1 mesiac. Po uplynutí tejto 
doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe a prípadne na vzájomnom odstúpení 
od tejto zmluvy. 

 
Článok 9 

Ukončenie zmluvy 
1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa môže ukončiť: 

a) dohodou zmluvných strán; 
b) jednostranným odstúpením v prípade: 
ba) ak jedna so zmluvných strán vstúpi do likvidácie, 
bb) ak na majetok jednej so zmluvných strán bude vyhlásený konkurz, alebo 
bc) ak Predávajúci bez súhlasu Kupujúceho postúpi práva a záväzky zo zmluvy na inú 

osobu. 
2. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného odstúpenia od 

zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v čl. 1. V pochybnostiach sa má za to, 
že odstúpenie bolo doručené druhej zmluvnej strane tretí deň po jeho odoslaní. 

 
Článok 10. 

Záverečné ustanovenia 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom po zverejnení zmluvy na webovom sídle objednávateľa. 
2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov 
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uzatvorených v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré budú platné, ak budú 
riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou kúpnou zmluvou sa zmluvné 
strany riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy sa dôkladne oboznámili, porozumeli jej 
obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok 
a že ju uzatvárajú zo slobodnej vôle a bez nátlaku, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - Technická a cenová špecifikácia“ 
predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 bod č. 1. 

 
Príloha: 
1. Technická a cenová špecifikácia“ predmetu zmluvy 
 
 
V Košiciach dňa 30.08.2021 V Košiciach dňa 30.08.2021 
 
 
 
 
 

Kupujúci: Predávajúci: 
Ing. Eva Matejová Ing. Zsolt Faber 

riaditeľka konateľ 
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príloha č. 1 
 Názov Popis Počet   

6.2.2. 

Dotykový 
panel so 
stojanom 

Veľkost obrazovky: 75 " 
Podsvietenie: DLED 
Rozlíšenie : UHD 3840 x 2160 
Jas (typický) (počet jednotek): 350 
Kontrastný poměr (typický): 1100: 1 
Úhol pohlľadu (horizontálny / vertikálnz): 178 ° / 178 ° 
Doba odozvy (ms): 8 
Rozlišenie (oblasť bodov): 32 767 * 32 767 
Dotykové rozhranie: x2 (USB typ B) 
Tvrzené sklo 
Ochrana proti oslnění (AG): Ano 
Internal Speaker: 16Wx2 
Audio In: x1 
SPDIF: x1 
VGA Input: x1 
HDMI Input: x3 (2.0) 
HDMI Output: x1 
OPS Slot: x1 
USB Player (Photo, Video): x5 (2.0x2, 3.0x3) 
RS232 Input: x1 
RJ45 Port: x1, Stojan 3,00 4 554,00 13 662,00 

6.2.4. Projektor 

Natívne rozlíšenie: 1920x1080 FHD 
Maximálne rozlišenie: 1920 x 1200 
Svietivosľ [Lm]: 4000 
Nativny pomer strán: 16:9 
Kompatibilný pomer výšky a šířky: 16:9, 4:3 
Kontrast: 10 000:1 
Projekčný poměr: 1.5 až 1,66 
Životnosť lampy v normálnom režime [hod]: 4000 
Životnosť lampy v ECO režime [hod]: 10 000 
Životnosť lampy v EctremeEco režime [hod]: 12 000 
Reproduktory: ANO (3W) 
Rozhranie:    2x VGA, 2x HDMI, 1x USB, WiFi, 1x 
Composite Video 2,00 814,80 1 629,60 

6.2.5. 

Voduodolná 
WiFi 
minikamera 

Rozlíšenie videa: Full HD (1920 x 1080 pri 30 fps), HD 
(1280 x 720 pri 30 fps),  
Úhoľ záberu: 120° 
Výdrž batérie: až 90 min 
Slot pro karty: microSD 
Konektor: USB 2.0 
Rozmery: 59,3 x 41,1 x 21,4 mm 
Voduodolná, WiFi 
Hmotnost: 51 g 4,00 30,00 120,00 

 Vizualizér 

Snímač obrazu 1/ 2,7 " Senzor CMOS 
Efektivní pixely 1920 Vodorovne x 1080 Svisle, 2 Mpx 
Snímková frekvencia max. 30 fps 
Zoom Digitální 8x 
Oblast záberu Formát A3: 297 × 420 mm 
Úpravy obrazu, Úprava jasu, Otočenie snímku, Režim 
mikroskopu 
Rozhranie USB 2.0 typu B 
Automatické zaostrovanie, Pozastavenie 2,00 262,80 525,60 
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6.2.6. 
Digitálny 
mikroskóp 

Kompatibilný s USB 2. a USB 1.1 
Zvečšenie : 25x - 500x opticky 
Prísvit: LED dioda, regulace intenzity (ON-OFF) 
Formát obrazu : 24-bit JPG/BMP/RGB 
Formát videa : AVI 
Automatické vyvážení bílé 
Pripojenie a napájanie : USB 2.0, 5V prostredníctvom 
USB 4,00 46,80 187,20 

6.2.7. 
Laminátor 
A3 

Pracovná šířka:  33 cm 
Maximálny pracovný rozmer:  A3 
Motorizovaný:  Ano 
Hrúbka laminovaného materiálu:  125 μm  1,00 40,80 40,80 

6.2.8. 

Keramická 
magnelická 
tabuľa 

Tabuľa s keramickou úpravou povrchu odolná voči 
poškriabaniu a kyselinám, Rozmery: 120x240 cm 2,00 277,20 554,40 

6.2.14. 
Osobný 
počítač - PC 

Predinštalovaný licencovaný software: Operačný systém 
Windows 10, MS Office 2019 
Procesor: Min.benchmark hodnota podľa CPU 
Benchmarks: 17 000 
Pevný disk: 512 GB PCIe® NVMe™ SSD 
Grafická karta: min. 2 GB vyhradená pamáť GDDR5 
Operačná pamäť: 16 GB DDR4 
Sieť: GbE 10/100/1000M 12,00 998,40 11 980,80 

 Notebook 

Operačný systém: Windows 10  
Procesor: Min.benchmark hodnota podľa CPU 
Benchmarks: 14 000 
Pamäť: 16 GB DDR4 
Pevný disk: 512 GB M.2 SSD PCIe NVMe 
Displej: 15,6", FHD (1920x1080), IPS, 250 nits, 144 
Hz, matný 
Grafická karta: 4 GB GDDR6 
Podsvícená klávesnice: Ano 
Numerická klávesnice: Ano 
Web kamera: 720p HD s integrovaným mikrofonom 
Sieť: 10/100/1000 
Bezdrátová komunikácia: 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi,    
Bluetooth® 5 
USB: 
    1x SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps signaling rate 
    1x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate 
    1x USB 2.0 Type-A (HP Sleep and Charge) 
Dalšie konektory: 
    1x HDMI 2.0 
    1x RJ-45 
    1x AC smart pin 
    1x headphone/microphone combo 
    1x multi-format SD media card reader 
Batéria:  výdrž  6 hodin 
Predinštalovaný licencovaný softwér: MS Office 2019 4,00 1 548,00 6 192,00 

6.2.15. 

Multifunkčná 
tlačiareň 
farebná A3, 
duplex 

Formát tlače: A3 
Rozlišenie[DPI]: 1200 x 1200 
Rýchlosť čiernej tlače [str/min]: 22 
Rýchlosť farebnej tlače [str/min]: 18 
Mesíčná záťaž [str]: 1000 
Obojstranná tlač: Ano 1,00 214,80 214,80 
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Automatický podávač pre skenovanie: Ano 
Rozhranie: USB 2.0, RJ45 

 

Multifunkčná 
tlačiareň 
farebná A4, 
duplex 

Tlač 
Rozlíšenie - až 6000 x 1200 dpi (vertikálne x 
horizontálne) 
Rýchlosť – porovnateľná s laserovým zariadením - až 
17 obr.mono & 16,5 farebne (podľa ISO/IEC 24734) 
Automatická obojstranná tlač - Áno 
Veľkosť kvapiek - 1.5 pikolitrov 
Doba výstupu prvého výtlačku - Menej ako 6.5 sek. 
Odporúčaný mesačný objem - až 1000 strán 
 
Skenovanie 
Rozlíšenie - optické: 1200 x 2400dpi 
Skenovať do - Email, obrázok, OCR, súbor, USB 
Rýchlosť - 3,35 s (Mono) & 4,38 s (farebne) pri 100 dpi 
jednostrannom skenovaní 
Typ skenera - CIS 
 
Možnosti pripojenia 
Možnosti pripojenia - Káblová sieť, Bezdrôtová, 
Lokálne rozhranie - USB 2.0 
Wi-Fi Direct - áno 
Rozhranie káblovej siete - 10Base-T/100Base-TX 
Rozhranie bezdrôtovej siete - 802.11 b/g/n 1,00 303,60 303,60 

 3D tlačiareň 

Rozhranie:  USB, LAN (miestná sieť) 
Podporovaný stavebný materiál:  Polyaktid (PLA), 
akrylonitrilbutadienstyren (ABS), polyvinylalkohol 
(PVA) 
Max. veľkost tlačeí:  300 x 280 x 250 mm 
Priemer trysky:  0.4 mm 
Priemer vlákna:  1.75 mm  1,00 2 028,00 2 028,00       

     37 438,80 
 
 
 
 
 
 
 

predávajúci: 
 Ing. Zsolt Faber 

 konateľ 
 


