
Zmluva o dodávke tovaru 
uzavretá podľa § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

Objednávateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Sídlo: Študentská 2, 911 50 Trenčín 

IČO: 31 118 259 DIČ: 2021376368 

Zastúpený: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 

Zriadená zo zákona NR SR č. 155/1997 Z.z. z 15. mája 1997 v znení a doplnení zákona č. 
209/2002 Z.z. z 5. apríla 2002. 

(ďalej len „Objednávateľ") 

a 

Dodávateľ: Apple Pie, s. r. o. 

Sídlo: Špitálská 57, 811 08 Bratislava 

IČO: 35888873 IČ DPH: SK 2021839809 

Zastúpená: Alexander Smik 

Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s. 

IBAN: SK76 1100 0000 0026 2885 2881 

Telefonický kontakt: 0905 919194 

E-mail: alexander.smik@applepie.sk 

Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32017/B 

(ďalej len „Dodávateľ") 

I. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovarov (propagačných materiálov) podľa prílohy č. 1 určených 

na propagáciu Objednávateľa pre projekty: 

> „Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné 

a moderné vzdelávanie" ITMS: 26110230099, 

> „Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej plat formy pre zvyšovanie cezhraničnej 

konkurencieschopnost i v oblast i využit ia plazmových aplikácií pre sk lo - keramické 

technológie" ITMS: 22410320043, 

mailto:alexander.smik@applepie.sk


> „Efektívna správa a manažment Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne" ITMS: 26110230073, 

> „Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom Univerzity 

tretieho veku pri TnUAD v Trenčíne" ITMS: 26120130026, 

> „Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD 

prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do 

praxe" ITMS: 26110230118. 

II. Povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich právach a povinnostiach: 

Dodávateľ bude na základe zadaní, podľa jednotlivých projektov Objednávateľa, dodávať 

propagačné materiály podľa prílohy č. 1. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje: 

a) dodávať propagačné materiály podľa požiadaviek Objednávateľa na dohodnutej 

kvalitatívnej úrovni, 

b) informovať Objednávateľa o priebehu plnenia predmetu zmluvy. 

c) dodávať predmet zmluvy do sídla Objednávateľa: Trenčín, Študentská 2, 911 50 

Trenčín. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) odoberať od Dodávateľa propagačné materiály podľa podmienok tejto zmluvy, 

b) komunikovať s Dodávateľom prostredníctvom osoby poverenej rektorom 

III. Doba trvania 

1. Zmluva sa dojednáva na dobu určitú, najneskôr do 31. 08. 2015 

2. Zmluvný vzťah je možné ukončiť dohodou, prípadne výpoveďou jednej zo zmluvných strán 

výpovednou dobou jeden mesiac. Výpovedná doba začína plynúť prvý deň mesiaca po 

doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Zmluva zaniká automaticky porušením podmienok tejto zmluvy. 

IV. Cena a platobné podmienky 

1. Cena za plnenie predmetu zmluvy bola stanovená ako cena konečná a zahŕňa všetky 

náklady spojené s predmetom zákazky. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy sa bude fakturovat' oddelene pre jednotlivé 

projekty podľa ITMS kódov. 



3. Ceny jednotlivých tovarov sú stanovené v prílohe č. 1. tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú 

súčasť. 

4. Dohodnutá odmena Dodávateľa bude preplácaná na základe reálne dodaných tovarov. 

Prílohou faktúry bude súpis poskytnutých tovarov, za dané obdobie podpísaný poverenou 

osobou Objednávateľa oddelene pre každý projekt zvlášť. 

5. Faktúry vystavené Dodávateľom podľa tejto zmluvy musia obsahovať náležitosti podľa 

§ 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

(ďalej len zákon o DPH), ako aj nasledovné náležitosti: 

a) názov a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Dodávateľa a jeho 

identifikačné číslo pre daň, IČO, IČ DPH, 

b) meno a adresu sídla Objednávateľa, jeho identifikačné údaje, IČO, IČ DPH, 

c) číslo zmluvy vrátane dodatkov, 

d) číslo faktúry, 

e) dátum vyhotovenia faktúry, 

f) dátum odoslania faktúry, 

g) termín splatnosti faktúry, 

h) rozsah a druh dodaných tovarov - súpis dodaných tovarov, odsúhlasených 

Objednávateľom, v prílohe faktúry, 

i) dátum zdaniteľného plnenia, 

j) označenie peňažného ústavu a číslo účtu predávajúceho, 

k) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté 

v jednotkovej cene, 

I) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 

m) výšku dane spolu v EUR, 

n) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, 

o) názov projektu ŠF a ITMS kód projektu. 

6. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju do 5 pracovných dní po doručení faktúry Objednávateľovi na opravu 

a prepracovanie. Dodávateľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku 

opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo 

neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Nová lehota splatnosti 

opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa 

ods. 3 tohto článku zmluvy. 

7. V prípade omeškania so zaplatením odmeny za tovar podľa článku III. sa Objednávateľ 

zaväzuje zaplatiť Dodávateľ úrok z omeškania v percentuálnej výške ustanovenej 

v § 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z. z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa 

nasledujúceho po lehote splatnosti faktúry až do zaplatenia, pri splnení podmienky uvedenej 

v ods.3 tohto článku. 



8. Pre prípad omeškania Dodávateľa s plnením sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu v percentuálnej výške ustanovenej v §1 Nariadenia vlády 

SR č. 21/2013 Z.z. za každý deň omeškania z ceny za predmet zmluvy stanovenej v čl. III 

ods. 1. a 2. 

9. Deklarované a fakturované činnosti, ktoré nebudú ASFEU MŠ alebo iným auditom uznané 

ako oprávnené výdavky budú v danom neuznanom finančnom rozsahu dobropisované. 

10. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať faktúry za dodaný tovar do 14 dní od doručenia faktúry 

Objednávateľovi. 

IV. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením 

tejto zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné a ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením 

tejto zmluvy, za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. 

> Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku k projektu s názvom: 

> „Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné 

a moderné vzdelávanie" ITMS: 26110230099, 

> „Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej platformy pre zvyšovanie cezhraničnej 

konkurencieschopnosti v oblasti využitia plazmových aplikácií pre sklo - keramické 

technológie" ITMS: 22410320043, 

> „Efektívna správa a manažment Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne" ITMS: 26110230073, 

> „Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom Univerzity 

tretieho veku pri TnUAD v Trenčíne" ITMS: 26120130026, 

> „Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD 

prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do 

praxe" ITMS: 26110230118, 

oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovatel' nenávratného finančného príspevku a 

ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi 

poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 

audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

2. Veci a právne vzťahy konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvné strany v prípade 

potreby riešiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich 



predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky (napr. Občiansky zákonník, Autorský 

zákon a pod.). 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu v zmysle § 5a zákona 

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením 

zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom 

na Úrade vlády SR. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá strana dostane dva 

originály. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, 

sú si vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak súhlasu s jej obsahom 

ju vlastnoručne podpisujú. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie 

je obmedzená. Vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 

neplatnosť tejto zmluvy. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle §5a Zákona č. 546/2010. 

VTrenčíne, dňa f-'^-'toff VTrenčínedňa ^.'l.lOfU 

za Objednávateľa 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.. 

/za Dodávateľa 
Alexander Smik 



PPLE PIE 
A D V E R T I S I N G 

C e n o v á k a l k u l á c i a 

Z á k a z k a : „ P u b l i c i t a p r o j e k t o v " 

U c h á d z a č : 

Obchodné meno: Apple Pie s.r.o. 

Sídlo: Špitálská 57, 81108 Bratislava 

IČO: 35888873 

DIČ:2021839809 

IČ DPH: SK 2021839809 

Štatutár: Alexander Smik 

Tel. číslo: 0905 919 194 

e-mail: alexander.smik@applepie.sk 

Bankové spojenie: 2628852881/1100 

Platca / neplatca DPH: platca 

Pre projekt: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie 

Kód ITMS 
projektu 

C. 
rozp. 
pol. 

Názov Špecifikácia 
Počet 

MJ 
(ks) 

Cena za 
MJ bez 

DPH 

Cena 
spolu bez 

DPH 
DPH 

Cena 
spolu 
s DPH 

26110230099 1.6.3. Brožúra stredná 
formát A5, počet strán 16, väzba, papier 160g/120g 
(obal/vnútro), farebnosť 4+4. 750 2,75 2062,5 412,5 2475 

26110230099 1.6.3. Brožúra veľká 
formát A5, počet strán 32, väzba, papier 160g/120g 
(obal/vnútro), farebnosť 4+4, 750 2,95 2212,5 442,5 2655 

26110230099 1.6.9. 
Informačná 
tabuľa veľká 

formát 250 x 150 cm, farebnosť 4+0, autoplachta, 
uchytenie 1 256 256 51,2 307,2 

26110230099 1.6.1. 
Letáky, 
skladačky 

Leták formát A4, skladaný, farebnosť 4+4, papier 
250g 500 2,55 1275 255 1530 

26110230099 1.6.13. Logo ESF formát 298x420 mm, farebné 4+0, do interiéru 1 163 163 32,6 195,6 

26110230099 1.6.11. 

Označenie 
majetku -
nálepky 

nálepky na označenie majetku, formát A5, farebnosť 
4+0, 200 2,47 494 98,8 592,8 

26110230099 1.6.12. 

Označenie 
priestorov 
realizácie 

Tabuľky na označenie priestorov realizácie, formát 
A5, farebnosť 4+0, laminované 15 10 150 30 180 

26110230099 1.6.10. Pamätná tabuľa 
trvalá vysvetľujúca tabuľa - pamätná, formát 30x20 
cm, farebnosť 4+0, pokovovaný plast 1 163 163 32,6 195,6 

CELKOVÁ CENA 
SPOLU 6776 1355,2 8131,2 

Pre projekt: Efektívna správa a manažment Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

Kód ITMS 
projektu 

C 
rozp. 
pol. 

Názov Špecifikácia 
Počet 

MJ 
(ks) 

Cena za 
MJ bez 

DPH 

Cena 
spolu bez 

DPH 
DPH 

Cena 
spolu 
s DPH 

26110230073 1.6.3. Brožúra stredná 
formát A5, počet strán 16, väzba, papier 160g/120g 
(obal/vnútro), farebnosť 4+4 500 2,5 1250 250 1500 

26110230073 1.6.3. Brožúra veľká 
formát A5, počet strán 32, väzba, papier 160g/120g 
(obal/vnútro), farebnosť 4+4 500 2,9 1450 290 1740 

26110230073 1.6.9. 
Informačná 
tabuľa 

formát 250 x 150 cm, farebnosť 4+0, autoplachta, 
uchytenie, 1 256 256 51,2 307,2 

26110230073 1.6.1. Letáky, Leták formát A4, skladaný, farebnosť 4+4, papier 500 2,7 1350 270 1620 
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skladačky 250g 

26110230073 1.6.11. 

Označenie 
majetku -
nálepky 

nálepky na označenie majetku, formát A5, farebnosť 
4+0, 10 5 50 10 60 

26110230073 1.6.12. 

Označenie 
priestorov 
realizácie 

tabuľky na označenie miestností, v ktorých sa 
implementuje projekt, formát A5, farebnosť 4+0, 
laminované 20 8,5 170 34 204 

26110230073 1.6.10. Pamätná tabuľa 
pamätná tabuľa, formát 30x20 cm, farebnosť 4+0, 
pokovovaný plast, 1 163 163 32,6 195,6 

CELKOVÁ CENA 
SPOLU 4689 937,8 5626,8 

Pre projekt: Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na 
TnUAD prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu 
odbornosti do praxe 

Kód ITMS 
projektu 

Č. 
rozp. 
pol. 

Názov Špecifikácia 
Počet 

MJ 
(ks) 

Cena za MJ 
bez DPH 

Cena spolu 
bez DPH 

DPH 
Cena 
spolu 
s DPH 

26110230118 1.6.3. Brožúry 

formát v neposkladanom stave A4, obojstranné, 
skladané farebnosť 4+4, min. 8 strán, väzba, papier 
120 g 250 1,6 400 80 480 

26110230118 1.6.5. 
Informačná 
tabuľa rozmer 60 x 40, farebnosť 4+0, plastová 4 7 28 5,6 33,6 

26110230118 1.6.5. 
Informačná 
tabuľa rozmer 40 x 20, farebnosť 4+0, plastová 6 6 36 7,2 43,2 

26110230118 1.6.1. 
Letáky, 
skladačky 

Leták, obojstranný, skladaný formát A5, farebnosť 
4+4 625 1,3 812,5 162,5 975 

26110230118 1.6.2. Plagáty formát A4, farebnosť 4+0, jednostranný, 250 g 500 1,6 800 160 960 
CELKOVÁ CENA 
SPOLU 2076,5 415,3 2491,8 

Pre projekt: Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej platformy pre zvyšovanie cehraničnej 
konkurenceschopnost i v oblasti využitia plazmových aplikácii pre sklo -
keramické technológie 

Kód ITMS 
projektu 

C. 
rozp. 
pol. 

Názov Špecifikácia 
Počet 

MJ 
(ks) 

Cena za 
MJ bez 

DPH 

Cena 
spolu bez 

DPH 
DPH 

Cena 
spolu 
s DPH 

22410320043 XXX 

Informačná 
tabuľa formát 50 x 70 cm, farebnosť 4+0, pokovavaný plast 2 33 66 13,2 79,20 

22410320043 XXX 

Letáky, 
skladačky formát A4, skladaný, farebnosť 4+4, papier 160 g 500 1,25 625 125 750 

22410320043 XXX USB kľúč veľkosť 1 GB, potlač, plastový 30 10 300 60 360 
CELKOVÁ CENA 
SPOLU 991 198,2 1189,2 
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Pre projekt: Vzdelávanie seniorov podporujúce aktívne starnutie prostredníctvom Univerzity 
tretieho veku pri TnUAD Trenčín 

Kód ITMS 
projektu 

Č. 
rozp. 
pol. 

Názov Špecifikácia 
Počet 

MJ 
(ks) 

Cena za 
MJ bez 

DPH 

Cena 
spolu bez 

DPH 

DPH 

Cena 
spolu 

s 
DPH 

26120130026 1.6.1. Letáky rozmer A4, obojstranný, farebnosť 4+4, papier 250 g 100 1,1 110 22 132 

26120130026 1.6.2. Plagáty formát A2, farebnosť 4+0, jednostranný, 250 g 20 5 100 20 120 

26120130026 1.6.1. Skladačky 
rozmer A5v zloženom stave, obojstranná, farebnosť 
4+4 papier 160 g 20 2 40 8 48 

CELKOVÁ CENA 
SPOLU 250 50 300 

Z vlastných zdrojov 

Kód ITMS 
projektu 

Č. 
rozp. 
pol. 

Názov Špecifikácia 
Počet 

MJ 
(ks) 

Cena za 
MJ bez 

DPH 

Cena 
spolu bez 

DPH 
DPH 

Cena 
spolu 
s DPH 

Vlastné 
zdroje Tričko pánske 

farba biela, ve ľkosť S, potlač predná a zadná 2 farby, 
materiál polyester + bavlna 200 3 600 120 720 

Vlastné 
zdroje Tričko pánske 

farba biela, ve ľkosť M, potlač predná a zadná 2 
farby, materiál polyester + bavlna 200 3 600 120 720 

Vlastné 
zdroje Tričko pánske 

farba biela, veľkosť L, potlač predná a zadná 2 farby, 
materiál polyester + bavlna 200 3 600 120 720 

Vlastné 
zdroje Pero guličkové 

strieborné plastnové guličkové pero s farebne 
odlíšeným držadlom - zelená farba, potlač z vonkajšej 
strany -1 farba - text: "www.tnuni.sk", veľkosť potlače 
cca 30*7 mm 500 0,52 260 52 312 

Vlastné 
zdroje Darčekové pero 

kovové pero v darčekovej krabičke, strieborno-zelená 
farba potlač 1 farba, text potlače: "www.tnuni.sk", 
rozmery potlače cca 25*7 mm 50 2,16 108 21,6 129,6 

Vlastné 
zdroje 

Taška veľká 
papierová 

Farba biela, rozmer 320*140*420 mm, potlač jednej 
strany - 2 farby, potlač vo veľkosti cca 250*300 mm 200 1,11 222 44,4 266,4 

Vlastné 
zdroje 

Taška veľká 
igelitová 

Farba biela, rozmer 350*460 mm, potlač jednej strany 
- 2 farby, potlač vo veľkosti cca 250*300 mm 200 1,15 230 46 276 

Vlastné 
zdroje 

Taška nákupná 
veľká 

Farba zelená, rozmer 340*65*375 mm, materiál 
netkaná textília, potlač jednej strany - 2 farby, potlač 
vo veľkosti cca 250*300 mm 30 3,32 99,6 19,92 119,52 

Vlastné 
zdroje 

USB klúč v tvare 
kreditky 

rozmer 85*54*2 mm, potlač jednej strany, farebnosť 
4+0, ve ľkosť 2GB 90 2,3 207 41,4 248,4 

Vlastné 
zdroje Hrnček 

farba biela, rozmery: priemer 840 mm*120 mm, objem 
300 ml, potlač -2 farby, veľkosť potlače cca 35*35 
mm 50 3,6 180 36 216 

Vlastné 
zdroje Šnúrka na krk 

dĺžka šnúrky: 46 cm v zloženom stave, šírka 15 mm, 
farba biela, potlač po celej dĺžke s logaml a 
www.tnuni.sk, 2x farba, zakončenie karabína + úchyt 
na mobil 200 0,7 140 28 168 

Vlastné 
zdroje Písací blok 

lepený, ve ľkosť A4, 50 listov, biele listy, potlač listov 1 
farba 100 1,2 120 24 144 

APPLE PIE s.r.o., Radvanská 17, 811 01 Bratislava, sídlo: Špitálská 57, 811 08 Bratislava IČO: 35 8888 73 \( 

http://www.tnuni.sk
http://www.tnuni.sk
http://www.tnuni.sk


A D V E R T I S I N G 

Vlastné 
zdroje Písací blok 

lepený, veľkosť A5, 30 listov, bilee listy, potlač listov 1 

farba 100 1,9 190 38 228 

Vlastné 
zdroje 

Papierová 
skladacia mapa 

pre formát A4, 2 spájacie chlopne zasúvacie, 
jednofarebná s farebnou potlačou 100 1,2 120 24 144 

CELKOVÁ CENA 
SPOLU 3674,6 734,92 4409,52 

Cena spolu 
bez DPH 

DPH Cena spolu 
s DPH 

26110230099 6776 1355,2 8131,2 

26110230073 4689 937,8 5626,8 

26110230118 2076,5 415,3 2491,8 

22410320043 991 198,2 1189,2 

26120130026 250 50 300 

Vlastné zdroje 3674,6 734,92 4409,52 

CELKOM za všetky 
projekty + vl. zdroje 18457,1 3691.42 22148,52 

Pripravil: Alexander Smik 
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