
 
 

Kúpna zmluva  č. 2021/246                                                                                                                                                                                            1/10            

                                                                                                     Č. IIS SAP: 6200002980

                                                                                 Výtlačok číslo: 

     Č.:ÚpIA-EL3/2-27-46/2021-OdOTSaIKT                                                            Počet listov: 10  

                                                                                                                          Prílohy:1/2  

 

 

 

KÚPNA  ZMLUVA č. 2021/246 

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. ustanovení zákona č.513/1991 Zb. Obchodný  zákonník v znení 

neskorších predpisov a na základe Rámcovej dohody č. 2018/527 zo dňa 13.9.2018 v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 07.03.2019, v znení Dodatku č.2 zo dňa 08.07.2020  a v znení Dodatku č. 3 zo 

dňa 27.07.2021  medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami  
 

    Článok I.  

Zmluvné strany  

 

1.1. Kupujúci: Slovenská republika   

 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

 Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

   

       Zastúpený: Ing. Pavol Líška   

 Riaditeľ Úradu pre investície a akvizície Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky na základe plnomocenstva ministra obrany,          

č. KaMO-1-130/2020 zo dňa 11. mája 2020 

  
Osoba oprávnená konať vo veciach technických, fakturačných úkonov, platobných,   

reklamácií a kodifikácie:  

 plk. Ing. Ján Bonk    

 riaditeľ Úradu centrálnej logistiky Ministerstva obrany Slovenskej 

republiky                                                Tel:  0960 311558                                       

         E-mail: jan.bonk@mil.sk 

       IČO: 30 845 572  

       IČ DPH: SK2020947698  

       IBAN: SK5081800000007000171215  

      

            (ďalej len „kupujúci“) 

  

1.2. Predávajúci :                     Združenie „ZEKPO“  

 Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 

  
  Splnomocnený   

vedúci účastník 

združenia                      

REMPO, s.r.o. 

Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava 

 Na základe Zmluvy o združení zo dňa 08.06.2018 

  
       Zastúpený :                                          Ing Stanislav Baláž –   konateľ  spoločnosti   

 Ing. Klára Dvorecká – konateľka  spoločnosti 

 Ing. Danica Balážová – prokurista spoločnosti 

  
       IČO :                                        35 819 081 

       DIČ : 2020236944 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Bal%E1%9Eov%E1&MENO=Danica&SID=0&T=f0&R=0


   

                                                                                                                                                            
Kúpna zmluva  č. 2021/246                                                                                                                                                                                          2/10            

 

       IČ DPH :                                  SK2020236944 

 

Bankové 

spojenie:                 

 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 

zahraničnej banky 

       IBAN : SK87 1111 0000 0066 0172 5039 

  

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 

vložka číslo 24810/B 

     

     a 

 

  

 Účastník   

združenia:  
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce   

Štefana Tučeka 23, 071 01 Michalovce 

  

    Zastúpený :                                          Ing. Michal Kandala – predseda predstavenstva 

 Mgr. Štefan Kolesár – podpredseda predstavenstva 

  

    IČO :                                        31687814 

    DIČ : 2020498205 

    IČ DPH :                                  SK2020498205 

 Bankové spojenie:   Československá obchodná banka a.s. 

    IBAN : SK45 7500 0000 0001 1367 5573 

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka 

číslo 456/V 

  

(ďalej len „predávajúci“) 

 

Článok II. 

Predmet kúpnej zmluvy 

    

      2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu poľné 

rovnošaty s digitalizovanou potlačou LES a PÚŠŤ (ďalej len „tovar“ alebo „predmet plnenia“) 

a previesť na neho vlastnícke právo k dodanému tovaru a záväzok kupujúceho riadne dodaný tovar 

prevziať a zaplatiť zaň cenu podľa článku III. tejto zmluvy. 

   
         2.2. Druh tovaru, množstvo a veľkostný sortiment tovaru, ktorý je predávajúci povinný dodať 

kupujúcemu sú uvedené v prílohe č.1 k tejto kúpnej zmluve, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v súlade s technickou špecifikáciou tovaru, ktorá je 

uvedená v Technických podmienkach č. TP-1045M-1449-18, v Zmene Technických podmienok     č. 

TP-1045M-1449-18-1/2019 a v Zmene Technických podmienok č. TP-1045M-1449-18-2/2021 

schválených kupujúcim.   

 

      2.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa tejto zmluvy osobne a s odbornou starostlivosťou.  

 

      2.4. Predávajúci nemôže poveriť dodaním tovaru inú osobu, s výnimkou vykonania dopravy 

tovaru do miesta dodania.    
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Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

 

 3.1. Cena za dodávaný tovar vyplýva z Rámcovej dohody č. 2018/527 zo dňa 13.9.2018 v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 07.03.2019, Dodatku č.2 zo dňa 08.07.2020 a Dodatku č. 3 zo dňa 27.07.2021 

(ďalej len „rámcová dohoda“)  a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR  č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške   

 

                                                              379 704,00 EUR s DPH 20% 

(slovom tristosedemdesiatdeväťtisíc sedemstoštyri eur s DPH 20% ). 

 

Podrobná cenová špecifikácia dodávaného tovaru je uvedená v prílohe č. 1 k tejto zmluve.  

V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru do miesta 

dodania, vrátane nákladov na dopravu, balenie, kodifikáciu, štátne overovanie kvality a primeraný 

zisk.   

   

       3.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom 

a v mieste dodania v súlade s touto zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade čiastkového 

plnenia bude fakturácia vykonávaná postupne, na základe samostatných faktúr vyhotovených  po 

každom čiastkovom dodaní tovaru.    

 

      3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za úplnú dodávku 

tovaru alebo jej časť v rozsahu čiastkového plnenia podľa tejto kúpnej zmluvy na základe faktúry. 

Predávajúci vyhotoví faktúru vo dvoch vyhotoveniach v lehote do 15 dní po dodaní tovaru a jeho 

prevzatí kupujúcim v mieste dodania a doručí ju na adresu Ministerstvo obrany SR, Úrad centrálnej 

logistiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava vo dvoch vyhotoveniach. Faktúra musí obsahovať 

náležitosti uvedené v § 74 ods.1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov, číslo tejto kúpnej zmluvy, číslo rámcovej dohody, číslo dodacieho listu a číslo 

preberacieho zápisu. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude jeden rovnopis podpísaného 

a potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu  podľa článku  IV. tejto zmluvy, inak mu bude 

faktúra vrátená ako neúplná.  

 

      3.4. Kupujúci uhradí faktúru formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia 

preddavku alebo zálohovej platby. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia faktúry kupujúcemu pri splnení podmienok uvedených v tejto kúpnej zmluve. Platobná 

povinnosť kupujúceho sa bude považovať za splnenú v deň, keď bude z účtu kupujúceho odpísaná 

príslušná suma v prospech účtu predávajúceho. 

 

      3.5. Kupujúci je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry alebo jej 

povinných príloh a vrátiť faktúru bez zaplatenia najneskôr do uplynutia lehoty splatnosti. 

Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová 30 dňová lehota splatnosti 

začína plynúť znova odo dňa doručenia novej, opravenej faktúry kupujúcemu. 

 

      3.6. Predávajúci sa zaväzuje doručiť faktúru za tovar dodaný podľa tejto zmluvy kupujúcemu 

najneskôr do 16.12.2021.  
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Článok IV. 

Miesto, čas a spôsob plnenia 

 

 4.1. Miestom  dodania tovaru podľa tejto zmluvy je Vojenský útvar 9994 Nemšová, Slovenskej 

armády 52, 914 41 Nemšová.  

 

                  4.2. Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania v celom rozsahu najneskôr do 15. 

decembra 2021. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci môže dodať tovar postupným čiastkovým 

plnením.  

 

      4.3.  Dopravu tovaru do miesta  dodania je povinný  zabezpečiť  predávajúci na vlastné náklady 

a nebezpečenstvo tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením, stratou  

a znehodnotením až do momentu prevzatia tovaru kupujúcim v mieste dodania. Za škodu spôsobenú 

porušením tejto povinnosti v plnej miere zodpovedá predávajúci. 

 

      4.4. Dodanie a prevzatie tovaru v mieste dodania bude potvrdené oprávnenou osobou kupujúceho 

uvedenou v bode 4.5. tohto článku na dodacom liste a preberacom zápise, ktorý vyhotoví predávajúci 

a na ktorom bude okrem iného uvedená špecifikácia tovaru v druhoch, množstvách, veľkostnom 

sortimente, jednotková cena položiek dodávaného tovaru, jej celková výška, miesto a dátum prevzatia 

tovaru. Dodací list a preberací zápis podpíšu oprávnené osoby obidvoch zmluvných strán po riadnom 

dodaní a prevzatí tovaru. Predávajúci nemôže odovzdať kupujúcemu tovar bez osvedčenia o kvalite 

a úplnosti produktu vydané podľa § 16 ods. 2 zákona     č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, 

kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu“) vydané Úradom pre obrannú 

štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín (ďalej len „úrad“).   
   
      4.5. Predávajúci vyzve oprávnenú osobu kupujúceho, ktorým je len pre účely tejto zmluvy 

v mieste dodania veliteľ Vojenského útvaru 9994 Nemšová, číslo telefónnej linky 0960 336 200, 

0903 820 628, číslo faxu: 0960 336 510, e-mail: ulz.zz1@mil.sk alebo ňou poverená osoba najmenej 

tri pracovné dni vopred na prevzatie tovaru v mieste jeho dodania v čase, keď bude tovar k dispozícií 

na prevzatie oprávnenou osobou kupujúceho. Uvedená osoba vykoná v mieste dodania prehliadku 

dodaného tovaru a je oprávnená  odmietnuť prevzatie toho tovaru, na ktorom zistí pri prehliadke 

zjavné vady a túto skutočnosť zapíše do preberacieho zápisu.  

 

      4.6. Kupujúci je oprávnený odmietnuť dodávku tovaru v celom rozsahu, ak bude nekompletná 

(napr. chýbajúce množstvo podľa dodacieho listu) vrátane nedodania osvedčenia o kvalite  a úplnosti 

produktu, ak úrad rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality.  

 

      4.7. Dodanie tovaru sa uskutoční výhradne v pracovné dni a v pracovnom čase oprávnenej osoby 

kupujúceho od 07,00 hod. do 13,00 hod. 

     

Článok V. 

Záruka, zodpovednosť za vady tovaru a reklamácie  
 

          5.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, akosti  a vo vyhotovení podľa 

tejto kúpnej zmluvy a rámcovej dohody, spôsobilý na použitie na obvyklý účel. Dodaný tovar musí 

byť prvej akosti, nový, doposiaľ nepoužívaný a musí spĺňať všetky kvalitatívne  parametre 

a vlastnosti – technické požiadavky uvedené v Technických podmienkach č. TP-1045M-1449-18, 
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v Zmene Technických podmienok č. TP-1045M-1449-18-1/2019 a v Zmene Technických 

podmienok č. TP-1045M-1449-18-2/2021 schválených kupujúcim.   

 

         5.2. Predávajúci je povinný dodať tovar spolu s osvedčením o kvalite a úplnosti produktu.  

 

         5.3. Ak predávajúci poruší povinnosti uvedené v bode 5.1. a/alebo v bode 5.2. tohto článku, dodá 

iný tovar a poruší povinnosť ustanovenú v § 420 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) má tovar vady. 

  

      5.4. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru na dobu 24 mesiacov, ktorá začne 

plynúť dňom dodania a prevzatia tovaru v mieste dodania. V prípade čiastkového plnenia záručná 

doba začne plynúť dodaním poslednej časti plnenia.  Záruka za akosť spočíva v tom, že tovar bude 

počas trvania záručnej doby spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. 

Záruka za akosť sa nebude vzťahovať na vady vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym 

používaním spôsobeným kupujúcim. Zmluvné strany vylučujú aplikáciu § 428 Obchodného 

zákonníka  (príp. príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov) pre uplatnenie zodpovednosti za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka      za akosť. 

Kupujúci je povinný písomne oznámiť vady tovaru (ďalej  len „reklamácia“), na ktoré sa vzťahuje 

záruka za akosť najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby.  Záručná doba nebude plynúť po 

dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady. Záručná doba začne plynúť znova dňom 

prevzatia opraveného tovaru, ak bude tovar opraviteľný alebo náhradného tovaru kupujúcim. 

 

         5.5. Zodpovednosť za vady, na ktoré sa nevzťahuje záruka za akosť (napr. chýbajúce množstvo 

tovaru v rozpore s dodacím listom, chýbajúce osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu) sa riadi 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Kupujúci je povinný písomne reklamovať vady 

bez zbytočného odkladu po ich zistení alebo čo ich mal pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť 

pri prehliadke (zjavné vady) alebo po tom, čo sa vady mohli zistiť pri vynaložení odbornej 

starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru  (skryté vady). Pre účely 

uplatnenia reklamácie sa pod lehotou bez zbytočného odkladu rozumie 30 pracovných dní od 

prevzatia tovaru a vykonanej prehliadke tovaru alebo po tom, čo sa vady mohli zistiť pri vynaložení 

odbornej starostlivosti.   

 

      5.6. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa budú spravovať režimom podľa § 436 až 441 

Obchodného zákonníka. 
  
      5.7. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v reklamácii alebo oznámi písomne (poštou,          

e-mailom) bez zbytočného odkladu po jej odoslaní. Ak kupujúci zistí vady tovaru pri preberaní tovaru 

a/alebo v lehote splatnosti faktúry, je oprávnený reklamovať vady tovaru v lehote do 30 pracovných 

dní a zároveň je oprávnený nezaplatiť faktúru v rozsahu vadného plnenia, ktorým sa rozumie aj 

nedodanie dokladov. Kupujúci zaplatí novú faktúru po odstránení vád, ak nevyužije právo odstúpiť 

od tejto kúpnej zmluvy.   
 

 5.8. Povinné náležitosti reklamácie:  

- číslo kúpnej zmluvy, 

- identifikáciu  tovaru, 

- popis vady, 

- číslo dodacieho listu,  

- počet vadných kusov. 
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      5.9. Ak bude reklamácia neúplná, predávajúci písomne vyzve kupujúceho na jej doplnenie, 

pričom lehota na doplnenie náležitostí nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní. Predávajúci je 

povinný vybaviť  riadne uplatnenú reklamáciu (vrátane odstránenia vád) najneskôr do 30 dní odo dňa 

doručenia reklamácie. Reklamáciu je možné odoslať poštou alebo emailom. V prípade e-mailovej 

komunikácie sa považuje písomnosť za doručenú v deň úspešného odoslania  e-mailovej správy na 

určenú e-mailovú adresu, aj keď sa  adresát s obsahom e-mailovej správy neoboznámil. 

 

      5.10. Náklady na odstránenie vád tovaru ako aj preukázateľné náklady kupujúceho súvisiace            

s uplatnením nárokov z vád tovaru, znáša predávajúci. 

 

 

Článok VI. 

                                                             Kodifikácia 

 

       6.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá návrh kodifikačných údajov na predmet tejto zmluvy a na 

produkty uvedené v prílohe tejto zmluvy v súlade so STANAG 4177 a podľa zákona  č. 11/2004 Z. 

z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely 

obrany v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov“) a vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom 

vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o 

povinnostiach dodávateľa produktu v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“)  na vlastné 

náklady podľa príslušných právnych a technických noriem, najneskôr do termínu dodania tovaru 

podľa bodu 4.2. tejto zmluvy na adresu "Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne 

overovanie kvality, P. O. BOX 61, Martina Rázusa 7, 91101 Trenčín, Slovenská republika" (ďalej 

len „úrad“). Ak produkt uvedený v predmete zmluvy nebol ešte kodifikovaný, dodá údaje uvedené v 

§ 3 vyhlášky v súlade s jej prílohou. Ak produkt uvedený v predmete zmluvy je zhodný s už 

kodifikovaným produktom dodá údaje uvedené v § 3 ods. (1) písm. b) až d) vyhlášky v súlade s 

časťou A jej prílohy. 

      6.2. Predávajúci sa zaväzuje pri opakovanom dodaní predmetu zmluvy oznámiť úradu všetky 

zmeny, ktoré majú vplyv na identifikáciu kodifikovaných produktov vrátane zmien na produktoch 

obstarávaných od subdodávateľov. 

 

      6.3. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť ním vybranej agentúre pre kodifikáciu technické údaje     

o produkte podľa príslušných právnych a technických noriem a fotografie realisticky zobrazujúce 

dodávané produkty. Predávajúci súhlasí s použitím dodaných fotografii na identifikačné účely                 

v kodifikačnom systéme NATO. 

 

      6.4. Aktuálny zoznam agentúr pre kodifikáciu spôsobilých spracúvať návrh kodifikačných údajov 

je uvedený na webovom sídle www.uosksok.sk v časti Odbor kodifikácie. 

 

      6.5. Dodanie návrhu kodifikačných údajov je splnené potvrdením dodacieho listu úradom. 

Predávajúci po potvrdení dodacieho listu oznámi túto skutočnosť na adresu Ministerstvo obrany 

Slovenskej republiky, Úrad centrálnej logistiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava. 
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Článok VII. 

                                                 Štátne overovanie kvality 

 

    7.1. Predávajúci sa zaväzuje pri realizácii tejto kúpnej zmluvy plniť požiadavky slovenského 

obranného štandardu SOŠ AQAP 2110:2017, požiadavky NATO na overovanie kvality pri návrhu, 

vývoji a výrobe.  

 

    7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci požiada o vykonanie štátneho overovania kvality 

úrad v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 

    7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení tejto kúpnej zmluvy sa v prípade rozhodnutia úradu 

o vykonaní štátneho overovania kvality a za podmienok stanovených v tejto kúpnej zmluve uplatní 

štátne overovanie kvality v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

a predávajúci umožní štátne overovanie kvality vykonať.  

 

    7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, úrad stanoví rozsah, postup a podmienky na vykonanie štátneho overovania kvality. 

 

    7.5 Ak úrad rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality a úrad neukončí štátne overovanie 

kvality v súlade s § 15 ods. 12 zákona č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, predávajúci 

nemôže odovzdať predmet plnenia bez osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu vydaného podľa   

§ 16 ods. 2 zákona č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

    7.6. V prípade, že predávajúci zmarí vykonanie štátneho overovania kvality nesplnením svojich 

záväzkov uvedených v tejto kúpnej zmluve, má kupujúci právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy 

a má právo na náhradu všetkých škôd vzniknutých v súvislosti s týmto odstúpením. 

 

    7.7. Predávajúci umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup ku 

kompletnej dokumentácii, ktorá súvisí s dodaním predmetu plnenia v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi na ochranu utajovaných skutočností. Platnú dokumentáciu v riadenom režime 

na vyžiadanie úradu, dodá na adresu úradu, Odbor štátneho overovania kvality.  

 

    7.8. Predávajúci sa zaväzuje predložiť zástupcovi úradu zoznam subdodávok a ich dodávateľov. 

Poverený zástupca úradu určí subdodávky, na ktoré sa bude požadovať vykonanie štátneho 

overovania kvality a spresní požiadavky na zabezpečenie jeho realizácie. Predávajúci sa zaväzuje  

uplatniť požiadavky na štátne overovanie kvality do zmlúv s dodávateľmi subdodávok. 

 

    7.9. Predávajúci umožní a zabezpečí poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality 

prístup do všetkých priestorov predávajúceho a subdodávateľov, v ktorých sa bude realizovať 

akákoľvek časť zmluvne dohodnutých prác súvisiacich s predmetom plnenia. 

 

    7.10. Predávajúci sa zaväzuje na účely štátneho overovania kvality bezodplatne poskytnúť 

vzorky na účely verifikácie produktu s požiadavkami tejto kúpnej zmluvy, maximálne však  do 

výšky 0,2% z celkovej ceny za predmet plnenia bez DPH. 

 

    7.11. Predávajúci umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality účasť na riešení 

reklamácií, ak budú voči nemu uplatnené. O uplatnení reklamácie bude predávajúci okamžite 

informovať povereného zástupcu úradu. 
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    7.12. Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu vydané podľa § 16 ods. 2 zákona č. 11/2004 Z. 

z. v znení neskorších predpisov nezbavuje predávajúceho zodpovednosti za nezhodný produkt ani 

za škody spôsobené nezhodným produktom. 

 

Článok VIII. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody 

 

                   Predávajúci znáša nebezpečenstvo škody na tovare a zostáva vlastníkom tovaru až  do momentu 

jeho prevzatia kupujúcim v mieste dodania v súlade s touto zmluvou podpisom príslušného 

dodacieho listu a preberacieho zápisu. Prevzatím tovaru kupujúcim podľa predošlej vety prechádza 

vlastnícke právo k prevzatému tovaru a nebezpečenstvo škody na prevzatom tovare na kupujúceho.  

 

        Článok IX. 

Sankcie  

 

         9.1. Ak predávajúci nedodá tovar (vrátane dohodnutej sprievodnej dokumentácie) riadne a/alebo 

včas podľa tejto kúpnej zmluvy, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny riadne alebo včas nedodaného tovaru za každý deň 

omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH.  

 

9.2. Ak predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. bod 5.9. tejto 

zmluvy, zaplatí  kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

 

9.3. Ak predávajúci nedodá návrh kodifikačných údajov, prípadne zmien týchto údajov 

v dohodnutej dobe, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR za každý deň omeškania.  

 

9.4. Ak kupujúci neuhradí faktúru včas, zaplatí predávajúcemu úrok z omeškania podľa § 369 

ods.2 Obchodného zákonníka.  

 

9.5. Dohodnuté sankcie hradí povinná zmluvná strana strane oprávnenej  nezávisle na tom, či         

a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda. 

 

9.6. Dohodnuté sankcie zaplatí povinná strana strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich písomného 

uplatnenia. 

                                                        

                                                                     Článok X. 

Odstúpenie od zmluvy 

      10.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť v súlade s príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane 

oznámené písomne, inak je neplatné a musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana    od 

zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie 

o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa 

považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná.  

 

      10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie (§ 345 ods.2 Obchodného zákonníka) 

kúpnej zmluvy budú považovať: 

  a) na strane predávajúceho: 
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 nedodržanie záväzku predávajúceho dodať tovar (vrátane dohodnutej sprievodnej 

dokumentácie) včas,  v dohodnutom množstve, akosti a/alebo vyhotovení podľa tejto kúpnej 

zmluvy,  

 neodstránenie vád tovaru predávajúcim  v lehote  dohodnutej na vybavenie reklamácie, 

 opakovaná reklamácia tovaru,  

b) na strane kupujúceho:   

 omeškanie kupujúceho  s úhradou faktúry viac ako 30 dní. 

 

Článok XI. 

Doručovanie 

 

Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia 

písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s doručenkou sa považuje 

takisto deň, 

a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať 

b) v ktorom sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t. j. kedy sa mal možnosť oboznámiť so 

zásielkou)  

c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, 

„adresát  je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštových podmienok znamená 

nedoručiteľnosť zásielky. 

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

12.1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované a rušené iba formou 

písomných, očíslovaných a podpísaných dodatkov k tejto zmluve po obojstrannej dohode obidvoch 

zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy  uvedené v dodatkoch  budú tvoriť jej neoddeliteľnú 

súčasť. 

 

12.2. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť 

neupravené rámcovou dohodou, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka  a súvisiacimi 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.  

 

      12.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a  

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

      12.4. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade s § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.                        

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

      12.5. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva 

rovnopisy dostane predávajúci  a štyri rovnopisy dostane kupujúci. 

 

      12.6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne po 

vzájomnej dohode, nie v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. 

 

      12.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj 

spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená 
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a zároveň vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne a dôsledne prečítali, jej obsah je pre 

nich dostatočne určitý a zrozumiteľný a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

     12.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy je nasledovná príloha:  

       Príloha č.1: Množstvo tovaru, cenová špecifikácia tovaru a veľkostný sortiment o počte   

listov: 2 

 

        V Bratislave, dňa :                                                     V  Bratislave, dňa :    

         Za predávajúceho:                   Za kupujúceho:  

  

 

 

            

                                                                                                                       

 

 

     Ing. Klára Dvorecká                                                                  Ing. Pavol Líška  

                  konateľka                                                                                       riaditeľ  
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                                                                                                                        Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve  č. 2021/246 
 

 

 

Množstvo tovaru, cenová špecifikácia tovaru a veľkostný sortiment  
 

 

A. Množstvo a cenová špecifikácia tovaru  
 

                   

P.č. Názov tovaru 

Jednotková 

cena bez 

DPH v Eur 

Množstvo 

v ks 

Základ DPH 

v Eur celkom 

Sadzba DPH 20% 

Výška DPH v Eur 

celkom 

Cena celkom s 

DPH 20% v Eur  

1. 
Nohavice poľné 2007 digitalizovaná potlač „les“ tkanina č. 3 - (47% 

ba, 52% PES, 1% elastan – pružné vlákno) 
70,71 2 000 141 420,00 28 284,00 169 704,00 

2. 
Poľná štátna vlajka SR na blúzu poľnú 2007 digitalizovaná potlač 

„púšť“ - béžová  
2,50 5 000 12 500,00 2 500,00 15 000,00 

3. 
Poľná štátna vlajka SR na blúzu poľnú 2007 digitalizovaná potlač 

„les“ - zelená  
2,50 5 000 12 500,00 2 500,00 15 000,00 

4. 
Štátna vlajka SR na blúzu poľnú 2007 digitalizovaná potlač „les“ – 

farebná (biela, modrá a červená)  
2,50 60 000 150 000,00 30 000,00 180 000,00 

Cena celkom v EUR s DPH 20% 

  
  
  
  

379 704,00 
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             B. Veľkostný sortiment 
 

Tovar bude dodaný v nasledovných veľkostiach: 

 

Názov tovaru Nohavice poľné 2007  digitalizovaná  potlač „les“ tkanina č. 3 - (47% ba, 52% PES, 1% elastan – pružné vlákno ) Celkom 

Veľkosť 0/38 0/41 0/44 1/38 1/41 1/44 1/47 1/50 1/53 1/56 2/38 2/41 2/44 2/47 2/50  

Množstvo 10 10 10 10 10 30 30 30 30 10 10 230 400 500 300 

Veľkosť 2/53 2/56 3/44 3/47 3/50 3/53 3/56 3/65        

Množstvo 100 10 60 100 50 45 10 5        

Množstvo celkom         2 000 

 

 


