
Zmluva číslo:

KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Predávajúci: Ing. Peter Foldvári Rock Centrum
sídlo: Ambra Pietra 40, 036 01 Martin
zastúpený: Ing. Peter Foldvári, riaditeľ
IČO: 32660162
DIČ: 1020494145
IČ DPH: SK1020494145
bankové spojenie: VÚB, a. s. Martin
číslo účtu: 556142362/0200
Zápis: v Živnostenskom registri č. 506-5118
(ďalej len „predávajúci")

a

Kupujúci:
sídlo:
štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie: 
číslo účtu:

Obec Lomná
Lomná 22, 029 54
Jozef Straka, starosta obce
00314633
2020571685

Prima banka Slovensko, a.s. 
SK 0256000000004002913020 
BIC KOMASK2X

(ďalej len „kupujúci“)

uzatvárajú túto zmluvu s nasledovným obsahom:

Čl. I.
Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje predať a dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v prílohe č.1 tejto 
zmluvy v rámci projektu DOKOPY za kultúrou, remeslami a tradíciami obcí Lomná 
a Vlachovice, kód projektu: 22410120031, ktorý je financovaný z Operačného programu 
cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

2. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. II. tejto zmluvy.

Čl. II.
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena za dodanie tovaru je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe 
dohody zmluvných strán.

2. Kúpna cena tovaru celkom predstavuje sumu vo výške: 19 634,00 Eur, DPH 3 926,80 Eur, 
spolu 23 560,80 Eur s DPH (slovom: dvadsaťtritisícpäťstošesťdesiateur,80/100).

3. Predávajúci do 7 pracovných dní po riadnom odovzdaní kompletnej dodávky tovaru vystaví 
faktúru na kúpnu cenu podľa bodu 2.

4. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu na adresu jeho sídla
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uvedeného v časti Zmluvné strany tejto zmluvy.
5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 

222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude 
obsahovať príslušné náležitosti, kupujúci je oprávnený faktúru vrátiť na doplnenie 
predávajúcemu a lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia doplnenej faktúry 
kupujúcemu.

6. Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň pripísania kúpnej ceny na účet 
predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

7. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený požadovať od 
kupujúceho zákonný úrok z omeškania. Úroky z omeškania si predávajúci uplatní 
samostatnou faktúrou so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia.

Čl. III.
Dodacie podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar v lehote do 14 dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

2. Miestom dodania tovaru je Kultúrno - osvetové centrum v Lomnej
3. Predávajúci dodá tovar vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s touto 

zmluvou.
4. Tovar sa bude považovať za dodaný okamihom podpísania Odovzdávacieho protokolu 

(ďalej len „protokol") oboma zmluvnými stranami. Súčasťou protokolu bude Dodací list. 
Týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare v súlade s 
§ 455 Obchodného zákonníka; toto ustanovenie neobmedzuje práva kupujúceho v súvislosti 
s prípadnými vadami tovaru podľa tejto zmluvy a Obchodného zákonníka. V odovzdávacom 
protokole zmluvné strany uvedú prípadné vady dodaného tovaru a lehotu na ich odstránenie.

5. Za kupujúceho je oprávnený podpísať Odovzdávací protokol: Jozef Straka, tel. kontakt: 043/ 557 
22 12, mail: obeclomna@orava.sk .

Čl. IV. 
Záruka, záručné podmienky

1. Predávajúci zodpovedá za kompletnosť tovaru, jeho kvalitu a množstvo podľa tejto zmluvy.
2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku v zmysle § 429 Obchodného zákonníka v dĺžke 

trvania 24 mesiacov. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené neodbornou alebo hrubou 
manipuláciou s tovarom zo strany kupujúceho.

3. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania Odovzdávacieho protokolu. Predávajúci je 
povinný poskytovať záručný servis počas doby trvania záruky bezodplatne.

4. Kupujúci je povinný vadu tovaru reklamovať písomne.
5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodplatne počas záručnej doby:

5.1.V prípade odstrániteľnej vady tovaru - do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie sa zmluvné strany 
môžu vzájomne dohodnúť na predĺžení tejto lehoty o dobu nedostupnosti náhradných dielov 
u výrobcu. Počas tejto lehoty môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu náhradný tovar na 
preklenutie tejto lehoty a na zabezpečenie požiadaviek prevádzky kupujúceho.

5.2.V prípade neodstrániteľnej vady tovaru -  dodať nový tovar tej istej, alebo podobnej špecifikácie 
do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Čl. V. 
Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar podľa tejto zmluvy, s tovarom odovzdať 
všetky doklady, ktoré sa k nemu vzťahujú (napr. záručné listy a pod.).

2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar bude dodaný bez vád a bez zaťaženia akýmkoľvek právom 
tretej osoby.

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny.
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Čl. VI.
Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar dodaný podľa tejto zmluvy a zaplatiť kúpnu cenu podľa 
tejto zmluvy.

Čl. VII.
Platnosť zmluvy

1. Predčasne môže platnosť zmluvy skončiť:
• dohodou
• odstúpením od zmluvy.

2. Ak niektorá zo zmluvných strán podstatne poruší niektorú zo zmluvných povinností je druhá 
zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť. Za podstatné porušenie zmluvných povinností 
sa považuje:
• ak predávajúci nedodrží termín dodania tovaru ako celku
• ak kupujúci ani do 30 dní odo dňa splatnosti faktúry nezaplatí kúpnu cenu za tovar.

3. Právne účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej 
strane.

4. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na zaplatenie zmluvnej 
pokuty a na náhradu prípadnej škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od zmluvy sa najneskôr do 15 dní odo dňa 
odstúpenia od zmluvy dohodnú na vysporiadaní.

Čl. VIII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru podľa čl. III. bod 1. tejto zmluvy je 
predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,-eur (slovom desať eur) 
za každý deň omeškania až do riadneho dodania tovaru podľa tejto zmluvy.

2. Ak predávajúci neodstráni vadu tovaru/jednotlivých zariadení podľa čl. IV. bod 5.1 tejto zmluvy, 
je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,- eur (slovom desať eur) za 
každý, aj začatý deň omeškania s odstraňovaním vady.

3. Ak je vada tovaru/jednotlivých zariadení neopraviteľná a predávajúci v termíne podľa čl. 
IV. bod 5.2. tejto zmluvy nedodá kupujúcemu náhradný tovar, zaplatí kupujúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 10,- eur (slovom desať eur) za každý, aj začatý deň omeškania.

4. Zaplatenie zmluvnej pokuty si kupujúci môže uplatniť faktúrou so splatnosťou 14 dní odo dňa 
jej doručenia.

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre kupujúceho a jeden pre predávajúceho.
2. Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť kupujúceho zverejniť túto zmluvu podľa § 5a) z. č. 

211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov v rozsahu platnej legislatívy.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce Lomná.
4. Zmluva sa môže meniť výlučne formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými

stranami.
5. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu neplatné, 

nevykonateľné alebo neúčinné, nebude tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných 
zmluvných ustanovení. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú takéto 
ustanovenie nahradiť ustanovením, ktoré čo najviac zodpovedá ekonomickému obsahu 
nahrádzaného ustanovenia.
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6. Akékoľvek nedorozumenie, spor alebo sporný nárok zo zmluvy alebo v súvislosti s touto 
zmluvou sa obe zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomnou dohodou. Ak sa spor 
nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou zmluvných strán, je ktorákoľvek zmluvná strana 
oprávnená predložiť spor príslušnému súdu.

7. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že túto zmluvu neuzatvárajú za nevýhodných 
podmienok, že ustanoveniam zmluvy porozumeli, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu a 
zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.

8. Vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka.

Predávajúci: Kupujúci:

V Martine, dňa 18.02.2014 V Lomnej, dňa 20.02.2014

Ing. Peter Foldvári Jozef Straka

majiteľ spoločnosti starosta obce

4



ROCK'centrum
Ambra Pietra 40, 036 01 MARTIN, SLOVAKIA

w w w .  r o c k - c e n t r u m  . s k

Obec Lomná,
Lomná 22,
029 54, Lomná

V Martine, 28.1.2014

Predmet zákazky : Technické vybavenie priestorov KD - Ozvučenie 

Cenová ponuka č. CP140002
Špecifikácia zvukovej techniky:

MJ
POČET

MJ

Cena za 
ks bez 
DPH

Cena 
spolu bez 

DPH DPH 20/

Cena 
spolu s 

DPH
MA F15+ reprosystém 
MARTIN AUDIO

2pásmový reproduktorový systém s 
výkonom 400W AES/1600W špička s 
deliacou frekvenciou 1,4kHz , HF 
reproduktor 1,4"s 80 x 50 stupňov hornov s 
možnosťou otočenia, neodymový 15" LF 
reproduktor s vodeodolnou membránou na 
3"cievke ks 2 904,15 1808,3 361,66 2169,96

Reprokabel 2 x 2mm 
SCHULZ

Koaxiálny reprokábel 15m prierezu 2 x 
2,5mm štvorcového s impedanciou 
0,70hm/100m s konektormi typu speakon 
4pól ks 8 34,9375 279,5 55,9 335,4

MA S18+ subbasovy 
reprosystem MARTIN 
AUDIO

Subbasový systém s 18"neodymovým 
reproduktorom s vodeodolnou membránou 
na 4"cievke s hlasitosťou 132db/138dB v 
špičke,8Ohm ks 2 904,15 1808,3 361,66 2169,96

M50Q vykonovy
zosilňovač
POWERSOFT

Zosilňovač 4 x 1250W/4Ohm, 2 x 2500W do 
mostu, s možnosťou osadenia 
DSP+Ethernet karty,harmonické skreslenie 
< 0.05%,odstup sign/šum >110 dBA (20 Hz - 
20 kHz),3Led indikátor pre každý kanál, ks 1 1451,8 1451,8 290,36 1742,16

XILICA XA2040 DSP 
procesor XILICA

DSP repro systém Procesor 2IN/4Out, 
presluch medzi výstupmi menší ako -100dB, 
plynule menitelná fáza 180stupňov, 
ovládanie USB a RS232 ks 1 433,3 433,3 86,66 519,96

KMRU37175 
reprostojany 
trojnozka RUKA

Ultraľahké statívy pod reprobox v taške, 
hliník, čierny

pár 1 107,6 107,6 21,52 129,12
TVi/VX12 
dualconcentric 
sirokopasmovy 
reprobox 12" 
TANNOY

Širokopásmový reprobox Frekv.rozsah (-10 
dB, 55Hz-38kHz), hlasitosť 120dB, žiariaci 
90 stupnov s 12" dual concentric 
reproduktorom, farba čierna

ks 4 510,89 2043,56 408,712 2452,272
MAX2500 audio 
zosilňovač PHONIC

Zosilňovač triedy H, 2 x 1000W/80hm pri 
1kHz a 0,1% harmonickom skreslení, ks 2 234,71 469,42 93,884 563,304

Tel: +421 43 4136 336 Mobil: 0949 529 739 , 0915 395 203 Fax: +421 43 4136 336 E-mail: rock-centrum@rock-centrum.sk

mailto:rock-centrum@rock-centrum.sk
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Ambra Pietra 40, 036 01 MARTIN, SLOVAKIA

w w w .  r o c k - c e n t r u m  . s k

GLD80/AR2412/AR84 
digitalny audio 
mixazny system 
ALLEN HEATH

Digitálny mixážny systém 
40vstupov/26výstupov, samostatná 
konzola s 20 motorizovanými fádrami a 
dotykovým displayom,externé 
vstupno/výstupné pole, možnosť 
prepojenia s protokolom ACE, možné typy 
rozhraní MADI, Dante, ES, waves, MMO set 1 5527,51 5527,51 1105,502 6633,012

Prepravny kufor pre 
prepravu zariadení 
,MAX2500,Xili 
XA2040,M50Q ATYP 
RC

Prepravný kufor 12HU 19"na kolieskach s 
odkladacím priestorom, 11mm preglejka, 
hliníkové kovania, rúčky zámky, rohy, 
stripová lišta, penová hmota

ks 1 330 330 66 396
KM21070 mikrofonny 
stojan KONIG MEYER

PROFESIONÁLNY MIKROFÓNNY STOJAN 
ČIERNY, celokovové prevedenie ks 10 29,5 295 59 354

NX8 dynamicky 
mikrofon JTS

Dynamický mikrofón na spev, citlivosť - 
77dB*(0.14mV)*0dB=1V/^bar, impedancia 
250Ohm, 50Hz-16kHz ks 4 50,5 202 40,4 242,4

S-MLX10 10m 
XLR/XLR kabel 
SCHULZ

Profesionálny mikrofónny kábel 10m 
osadený konektormi typu napr.Amphenol

ks 24 11,29 270,96 54,192 325,152
Prepravny kufor pre 
prepravu zariadení 
GLD80 ATYP RC

prepravný case mixážneho systému

ks 1 320 320 64 384
US901DL bezdrotovy 
mikrofonny system 
JTS

193 kanálový profi preladiteľný klopový 
bezdrôtový mikrofónny systém, 
prijímač+vysielač set 4 234 936 187,2 1123,2

E70 kondenzatorovy 
mikrofon CAD

Kondenzátorový mikrofón s kardioidnou a 
všesmerovou charakteristikou, Frekvenčný 
rozsah 20 Hz - 20 kHz, citlivosť -39 dBV , 
Impedancia 85 Ohm, max. SPL 145dB, 1% 
THD, útlm 10 dB a 20 dB, Hi-pass filter 75 
Hz a 150 Hz, 6 dB/oct ks 4 69,8 279,2 55,84 335,04

STAGE7 4 miestna 
mikrofonova sada 
CAD

4-miestna sada mikrofónov k bicím v 
kufríku s kovovými klipmi na obruče bicích, 
kardioidné charakteristiky set 1 197 197 39,4 236,4

KM25910-300 
mikrofonny stojan 
nizky KONIG MEYER

PROFESIONÁLNY MIKROFÓNNY EXTRA 
NÍZKY STOJAN

ks 2 42 84 16,8 100,8
D-snake cat 7 ETH 
kabelaz ATYP 
RC/Sommer

Prepojovacia kabeláž medzi mixážnou 
konzolou a vstupno/výstupným poľom

set 2 500 1000 200 1200
Prepravny kufor pre 
bezdrotove 
mikrofonne systemy 
ATYP RC

Prepravný kufor 8HU 19"na kolieskach s 
odkladacím priestorom, 11mm preglejka, 
hliníkové kovania, rúčky zámky, rohy, 
stripová lišta, penová hmota ks 1 320 320 64 384

UA900 UHF antenny 
distributor JTS

UHF anténny distribútor na 4 kanále s 
napájaním prijímačov 470-860Mhz ks 1 270,05 270,05 54,01 324,06

Symetria pre 
US901/GLD80 a 70 
Ohm kabelaz pre 
UA900/US901 
SCHULZ

Kompletná kabeláž v prepravnom kufri pre 
UHF annténny distribútor a bezdrôtové 
mikrofóny

set 1 130 130 26 156
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CD01 19" rackovy 
audio CD/MP3 
prehravac TASCAM

1U CD/MP3 profesionálny prehrávač s 
20sec antishock pamäťou,+-12,5% ladenie 
rýchlosti, funkcie auto cue a auto ready, ks 1 432,5 432,5 86,5 519

MP103 CD/USB audio 
prehravac NEWHANK

1U CD/MP3/USB profesionálny prehrávač s 
40sec antishock pamäťou,+-16% ladenie 
rýchlosti, funkcie auto cue ks 1 205 205 41 246

Prepravny kufor pre 
prepravu zariadení 
CD01, MP103 ATYP 
RC

Prepravný kufor 8HU 19" s odkladacím 
priestorom, 11mm preglejka, hliníkové 
kovania, rúčky zámky, rohy, stripová lišta, 
penová hmota ks 1 300 300 60 360

Potrebne drobne 
kabelaze
a prepojenia,doprava 
MT-Lomna,skolenie

Kabelážne a montážne práce, náklady na 
dopravu, oživenie a zaškolenie systému

súbor 1 133 133 26,6 159,6
Spolu

x x x 19634 3926,8 23560,8

Cenová ponuka je platná do 28. 2. 2014. Uvedené ceny sú v Eur.

S pozdravom

Ing. Peter Foldvári 
majiteľ
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