
 

 

Kúpna zmluva č. CV-10-69/2022-8100000946 –KZ 

uzatvorená v zmysle § 409 a nasledujúce, 
 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 343/2015 Z.z.) 
(ďalej len zmluva). 

 

 

Článok I 

 Zmluvné strany 

 

1. Kupujúci:          Centrum výcviku Lešť 

                                Lešť, 962 63 Pliešovce                            
V zastúpení:                         Ing. arch. Anton Maštalský 

       riaditeľ – štatutárny orgán   

Za vecné plnenie:          Ing. Dušan Püšpöky 

IČO: 00804932 

DIČ:                             2021773644 

IČ DPH: SK2021773644 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

IBAN: SK4781800000007000167777 

 

(ďalej len „kupujúci“) 
                                         

 

2.  Predávajúci:  GLOBUS spol. s r.o.  

    Lieskovská cesta 472, 960 01 Zvolen  

Zastúpený:                       Ladislav Likavčan, konateľ 

IČO: 31 571 697 

IČ DPH: SK2020475292 

Bankové spojenie:          ČSOB a.s.   

IBAN:                             SK73 7500 0000 0040 0854 7885  

Telefón /fax:      0902 963 185,   045/5321 949 

E-mail:      globus@globuszv.sk 

Zapísaný:       OR Okresného súdu BB, odd.:Sro, vložka č.: 720/S 

       

 (ďalej len „predávajúci“) 
 

 

PREAMBULA 

 

1) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré 
realizoval verejný obstarávateľ v súlade s § 58 až 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Nákup a dodávka 

trvanlivých potravín - cukrovinky“.  
 

2) Zmluvné strany sa podľa § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) dohodli, že ich záväzkový vzťah 
vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať Obchodným zákonníkom. 
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3) Predávajúci prehlasuje, že je odborne spôsobilý na realizáciu predmetu plnenia podľa tejto 
zmluvy. Právna subjektivita predávajúceho je preukázaná odpisom z registra právnických 
osôb a podnikateľov, spisová značka: vložka č.: 720/S 

 

Článok II. 
Predmet a miesto plnenia zmluvy 

 

1)   Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so 
záväzkom predávajúceho dodať tovar špecifikovaný v odseku 2 tohto článku v rozsahu 

a za podmienok stanovených touto zmluvou a v súvislosti so záväzkom kupujúceho tovar 
prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú podľa tejto zmluvy. 

2)   Predmetom zmluvy je: „dodanie trvanlivých potravín - cukrovinky“. Podrobná špecifikácia 
s cenovou kalkuláciou predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č.1 tejto zmluvy (Cenová 
ponuka), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 

3)   Miestom dodania tovaru sú vojenské kuchyne Centra výcviku Lešť: Tábor Slávia a VK 

Zábava. 

Článok III. 
Termín plnenia 

 

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 

31.12.2023 odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu 
podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
 

2) Tovar bude Kupujúcemu dodávaný priebežne, počas doby trvania  tejto zmluvy, na základe 
čiastkových písomných objednávok Kupujúceho. 

 

 

Článok IV.  

Zmluvná cena 

 

1) Zmluvná cena vyplýva z ponuky predávajúceho, je stanovená v súlade s  §3 zákona NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena konečná, maximálna 
a nemenná okrem prípadov uvedených v odseku 2 tohto článku vo výške: 

 

Cena bez DPH:   179 238,80 € 

DPH:   35 279,66 € 

Cena s DPH: 214 518,46 € 

            Cena slovom:  dvestoštrnásť päťstoosemnásť eur, štyridsaťšesť centov 

 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za tovar uvedenú v odseku 1 tohto článku je možné 
meniť iba v prípade zmeny sadzby DPH počas trvania zmluvy a v prípade splnenia 
podmienok stanovených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch vrátane 
ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov. 

 

3) Kupujúci sa zaväzuje riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu cenu za 

skutočne dodaný tovar. 
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Článok V.  
Spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky 

 

1) Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v celom rozsahu najneskôr do 24 hodín od 
doručenia telefonickej a následnej e-mailovej objednávky. 

 

2) Predávajúci zabezpečí dovoz objednaného tovaru v pracovný deň v čase od 07,00 hod. do 

11,00 hod. do dvoch odberných miest, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti cca 8km, 

minimálne 3 x krát týždenne podľa objednávok kupujúceho. 
 

3) Predávajúci je povinný odovzdať pri dodaní tovaru dodací list s údajmi o množstve, 

jednotkovej cene, druhu a kvalite dodaného tovaru.  
 

4) Naloženie a doprava tovaru do miesta určeného kupujúcim a jeho následné vyloženie 
zabezpečuje predávajúci na svoje náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana 
tovaru pred jeho poškodením a znehodnotením. 

 

 

Článok VI.  

Množstvo, akosť, vyhotovenie a obal tovaru 

 

1) Množstvá požadovaných tovarov sú orientačné, na základe čoho si kupujúci vyhradzuje 
predpokladané množstvá tovarov meniť podľa skutočnej potreby. 
 

2) Množstvá objednaného tovaru nebudú rovnomerne rozdelené počas celej doby trvania 
zmluvy, ale môžu byť objednané aj počas jedného mesiaca.  

 

3) Tovar musí byť dodaný v kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, 
veterinárnym a hygienickým normám v súlade s Potravinovým kódexom SR a zákonom č. 
152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.   

 

4) Ak sú výrobky balené, sú balené len v obaloch, ktoré neovplyvňujú kvalitu výrobku 
a chránia ich pred nežiadúcimi vonkajšími vplyvmi. Dodávaný tovar, ktorý bude balený 
v obale, musí byť označený v štátnom jazyku s min. údajmi (názov výrobku, obchodné 
meno výrobcu, hmotnosť výrobku, dátum spotreby, spôsob skladovania, zoznam zložiek 
vo výrobku) v súlade s Potravinovým kódexom SR a so zákonom č. 152/1995 Z. z.  
o potravinách a so zákonom č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých 
predpisov   

 

5) Tovar musí byť dodaný v bezchybnom stave, tovar bude mať bezchybnú kvalitu po celú 
dobu až do minimálnej trvanlivosti a dátumu spotreby platnej pre jednotlivé druhy 
výrobkov. Obaly, označenie a preprava musia byť v súlade s ustanoveniami zákona č. 
152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení, vrátane vykonávacích predpisov k tomuto 

zákonu a ďalších všeobecne záväzných platných právnych predpisov, noriem 
a Potravinového kódexu SR (zodpovedajúcemu potravinárskemu kódexu v zmysle 

ustanovení výnosu MP a MZ SR č. 2143/006-100 PK SR), bez viditeľných známok 
mechanického poškodenia alebo kontaminácie.    
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6) Potraviny musia byť dodané čerstvé a nesmú prekročiť prvú tretinu doby spotreby, 

nepoškodené, bez akýchkoľvek cudzích látok, bez cudzieho pachu alebo chuti, bez 
škodcov a bez poškodenia škodcami. 

 

7) Doprava do miesta plnenia musí byť vykonaná prepravnými prostriedkami, ktoré musia 
byť izotermické, strojovo mrazené a hygienicky spôsobilé na prepravu surovín a potravín 
v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi Slovenskej republiky, 
v kvalite podľa technických podmienok prevozu potravín v súlade s Potravinovým 
kódexom SR. Požaduje sa vyloženie tovaru na mieste plnenia.  

 

8) Požaduje sa uvádzať záručné lehoty pre každý dodaný tovar v dodacích listoch alebo 
priamo na obale tovaru tak, aby bolo možné odkontrolovať dodržiavanie neprekročenia 
prvej tretiny doby spotreby v čase dodania.  

 

 

Článok VII.  

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1) Predávajúcemu vzniká právo na zaplatenie zmluvnej ceny prevzatím tovaru a následným 
potvrdením dodacieho listu kupujúcim. 

 

2) Kupujúci bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe 
daňových dokladov (faktúr), ktoré predávajúci vyhotoví jedenkrát mesačne s náležitosťami 
podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. 

 

3) Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu 
(faktúry). Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania fakturovanej sumy 
z účtu kupujúceho. 

 

4) Kupujúci je oprávnený vrátiť predávajúcemu bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý 
nebude obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa 
doručenia nového daňového dokladu. 

 

5) Predávajúci k daňovému dokladu (faktúre) priloží dodací list podpísaný obidvomi 
zmluvnými stranami. 

 

 

 

Článok VIII.  
Sankcie 

1) V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru, zaplatí predávajúci kupujúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny bez DPH nedodaného tovaru za každý aj 
začatý deň omeškania. 

 

2) V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci právo požadovať od 
kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy bez DPH za každý aj začatý 
deň omeškania. 
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3) V prípade neodstránenia vadného plnenia v dohodnutom termíne má kupujúci právo 
požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny chybného plnenia 
vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

 

4) Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky z omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej 
do 30 dní odo dňa uplatnenia nároku. 

 

 

Článok IX.  

Zodpovednosť za vady tovaru 

 

1) Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar spĺňa príslušné kvalitatívne parametre podľa 
platných noriem. 

 

2) Poverený zamestnanec kupujúceho je povinný pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu kvality 
a kvantity predmetu plnenia. V prípade zistenia kvalitatívnych nedostatkov tovar 

neprevezme. Ak pri preberaní tovaru zistí kvantitatívne nedostatky v dodacom liste 

písomne vyznačí množstvo skutočne prevzatého tovaru. Predávajúci je povinný nedostatky 
odstrániť do jedného dňa od zistenia nedostatkov. 

 

3) Kupujúci je povinný v elektronickej forme, dodatočne v písomnej forme, oznámiť skryté 
vady zistené po  prevzatí tovaru predávajúcemu, bezodkladne po ich zistení.  

 

4) Reklamované kvalitatívne a kvantitatívne nedostatky predávajúci odstráni bezplatnou 
výmenou vadného tovaru alebo doplnením tovaru do jedného dňa od uznania reklamácie. 

 

 

Článok X. 

Odstúpenie od zmluvy  
 

1) Odstúpenie od zmluvy je možné: 
a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa 

považuje: 
- nedodržanie záväzku predávajúceho splniť predmet zmluvy v rozsahu a v kvalite 

stanovenej kupujúcim, 
- ak  predávajúci  mešká  so splnením  predmetu zmluvy  o 2 a  viac  dní bez 

odôvodnenia. 
b) zánikom zmluvných strán bez právnych nástupcov, 
c) v ostatných prípadoch podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov. 
           

2) Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.  
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Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv. 
 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú 
spravovať príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a to najmä Obchodným 
zákonníkom. 
 

3) Zmluva  sa povinne zverejňuje v súlade zo zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov.  
 

4) Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie 
Úrad vlády SR v elektronickej podobe. 

 

5) Zmluvu je možné meniť len vzájomnou dohodou, formou písomného dodatku podpísaného 
obidvomi zmluvnými stranami.  
 

6) V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov 
alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi 
zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto 
skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná 
strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto 

súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. Takéto oznámenie sa nepovažuje za 
zmenu zmluvy a nevyžaduje si jej prijatie postupom podľa odseku 5 tohto článku. 
 

7) Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží predávajúci a štyri 
rovnopisy obdrží kupujúci. 
 

8) Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva 
vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni, 

ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu 
vlastnoručne podpisujú. 
 

 

 

V Lešti, dňa..................................                              V Lešti,  dňa................................ 
 

 

 

               

...................................................................  .................................................................... 

                    Za kupujúceho                                                              Za predávajúceho 

Ing. arch. Anton Maštalský               Ladislav Likavčan 

                   riaditeľ CV Lešť        konateľ GLOBUS spol. s.r.o. 






