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č.p.: ÚpIA-EL3/3-294-2/2022-OOPS  č. IIS SAP: 6200003130 

  Výtlačok č.:  

  Počet listov: 9 

  Prílohy:  3/5 
  

K Ú P N A   Z M L U V A  č. 2022/245 

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

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 

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 SR na základe plnomocenstva ministra obrany           

č. KaMO-1-145/2020, zo dňa 15. júna 2020. 
  

a. Oprávnený  konať vo veciach reklamačných a fakturačných úkonov, kodifikácie, 

štátneho overovania kvality a schvaľovania technických podmienok: 

 riaditeľ Úradu centrálnej logistiky  

tel. č.: +421/960/311 558  

alebo osoba ním poverená 

b. Oprávnený konať vo veciach technických, podpísania dodacieho listu a preberacieho 

zápisu, prevzatia tovaru a súvisiacich úkonov: 

 veliteľ VÚ 5728 Martin, Československej armády 3 tel. 

č.: 0960 482 400, e-mail: 

vebsp.42.zz@mil.sk, alebo osoba ním poverená. 

IČO: 30 845 572 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:  SK50 8180 0000 0070 0017 1215 
  

(ďalej len „kupujúci“)  
  

1.2. Predávajúci: KONŠTRUKTA - Defence, a.s. 

Sídlo: Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 

Konajúci prostredníctvom: Ing. Alexander Gurský 

Kontakt: +421 / 42/ 2852232 alebo 042/2852 231 

gursky@kotadef.sk a kotadef@kotadef.sk 

IČO: 34 139 800 

DIČ: 2020387336 

IČ DPH: SK2020387336 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

SK12 0900 0000 0051 5037 0472 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

SK63 0900 0000 0051 7842 8162 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 123/R 

(ďalej len „predávajúci)  

(ďalej spolu kupujúci a predávajúci len „zmluvné strany“) 

mailto:vebsp.42.zz@mil.sk
mailto:gursky@kotadef.sk
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar ,,Trhavina 

plastická náložka PL-NP 10/500G“ v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 „Cena a množstvo 

tovaru“ a podľa technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2 „Technická špecifikácia 

tovaru a sprievodná dokumentácia“ a Technických podmienok výrobcu TP-EX-003-07 pre 

„Plastická trhavina Pl Np 10“ (ďalej len ,,tovar“) do miest dodania v zmysle článku IV, bod 

4.1 tejto zmluvy, previesť na kupujúceho vlastnícke právo k dodanému tovaru a záväzok 

kupujúceho riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu v súlade s článkom III. 

tejto zmluvy. 

2.2. Množstvo tovaru ktoré je predávajúci povinný podľa tejto zmluvy dodať kupujúcemu je 

uvedené v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

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

 

Článok III. 

Kúpna cena, platobné podmienky 

 

3.1. Celková kúpna cena za tovar vyplýva z jednotkovej ceny tovarov, ktorá je uvedená v Prílohe 

č. 1 tejto zmluvy a je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov v celkovej výške:  

1 130 688,00 € vrátane 20 % DPH 

  (slovom:  miliónstotridsaťtisícšesťstoosemdesiatosem EUR a nula centov). 

  Podrobná cenová špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

3.2. Uvedená kúpna cena v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy je konečná 

a neprekročiteľná a sú v nej zahrnuté akékoľvek a všetky náklady predávajúceho súvisiace 

s dodaním tovaru do miesta dodania, vrátane nákladov na dopravu a primeraný zisk.    

3.3. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku 

dohodnutým spôsobom v mieste dodania v súlade s článkom IV. tejto zmluvy. 

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar na základe 

faktúry. Predávajúci vyhotoví faktúru po prevzatí tovaru kupujúcim v mieste dodania a doručí 

ju kupujúcemu na adresu: Ministerstvo obrany SR, Úrad centrálnej logistiky, Kutuzovova 8, 

832 47 Bratislava v dvoch vyhotoveniach. Predávajúci doručí kupujúcemu faktúru do 15-tich 

pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Faktúra musí obsahovať náležitosti           

v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o DPH“), číslo tejto kúpnej zmluvy a číslo dodacieho listu. K faktúre je 

predávajúci povinný priložiť rovnopis podpísaného dodacieho listu a preberací zápis podľa 

článku IV. tejto zmluvy. 

3.5. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok na kúpnu cenu. Kupujúci uhradí faktúru 

formou bezhotovostného platobného styku. Kupujúci uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 

30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania 

oprávnene fakturovanej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho. 

3.6. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to do 

dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. 

Nová 30- dňová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej opravenej faktúry 

kupujúcemu. 
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3.7. Predávajúci ako daňový subjekt podľa zákona o DPH, s identifikačným číslom pre DPH 

prideleným správcom dane, je povinný priznať a odviesť DPH v Slovenskej republike. 

 

Článok IV. 

Miesto, čas a spôsob plnenia 

 

4.1. Miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy a v zmysle príloh č. 1 a č. 2 tejto zmluvy je 

Vojenský útvar 5728 Martin / Muničný sklad Poprad, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

4.2. Predávajúci je povinný dodať tovar do miest dodania v celom rozsahu v termíne najneskôr 

do  6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa 

dohodli, že dodanie tovaru po častiach nie je možné. 

4.3. Za riadne dodaný tovar sa považuje tovar dodaný v požadovanom množstve, v kvalite, 

akosti a vyhotovení v súlade s podmienkami tejto zmluvy,  jej príloh a Technických 

podmienok výrobcu TP-EX-003-07, v dohodnutom termíne a v mieste dodania tovaru  

v zmysle bodu 4.1. a 4.2. tohto článku zmluvy.  

4.4. Prevzatie tovaru v mieste dodania bude potvrdené osobou oprávnenou konať za kupujúceho 

uvedenou v bode 1.1. písm. b)  tejto zmluvy alebo osobou ňou poverenou na dodacom liste 

a preberacom zápise, na ktorom bude okrem iného uvedené najmä označenie tovaru, jeho 

množstvo, jednotková cena tovaru a celková kúpna cena dodaného tovaru. Dodací list 

vyhotoví predávajúci a preberací zápis vyhotoví osoba oprávnená konať za kupujúceho 

podľa bodu 1.1. písm. b) tejto zmluvy. 

4.5. Predávajúci dodá tovar do miesta dodania na vlastné náklady a nebezpečenstvo tak, aby bola 

zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením, stratou a/alebo znehodnotením až 

do momentu prevzatia tovaru kupujúcim v mieste dodania. Za škodu spôsobenú porušením 

tejto povinnosti v plnej miere zodpovedá predávajúci.  

4.6. Predávajúci je povinný oprávnenú osobu kupujúceho uvedenú v bode 1.1. písm. b) tejto 

zmluvy vyrozumieť o termíne dodania tovaru najmenej 3 pracovné dni vopred. Táto 

osoba, alebo ním poverená osoba, vykoná prehliadku dodávaného tovaru a je oprávnená 

tovar odmietnuť, nepodpísať dodací list a preberací zápis, ak tovar nebude zodpovedať 

podmienkam dohodnutým v tejto zmluve a jej prílohe č. 2. Ak je dodaný tovar 

v požadovanom množstve, kvalite, akosti a vyhotovení, potvrdí osoba oprávnená konať za 

kupujúceho podľa bodu 1.1. písm. b) tejto zmluvy preberací zápis a dodací list.  

4.7. Kupujúci je oprávnený odmietnuť dodávku tovaru v celom alebo v čiastočnom rozsahu, ak 

bude mať tovar zjavné vady (napr. chýbajúce množstvo podľa dodacieho listu, poškodený 

tovar, tovar nevyhovujúci podmienkam tejto zmluvy a jej prílohy č. 2).  

4.8. Dodanie tovaru bude uskutočňované v čase na to vyhradenom oprávnenou osobou 

kupujúceho uvedenou v bode 1.1. písm. b) tejto zmluvy.  

 

Článok V. 

Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie 

 

5.1. Predávajúci  je  povinný  dodať  tovar  uvedený  v  bode  2.1. v množstve, v kvalite, akosti 

a vo vyhotovení podľa tejto zmluvy  a jej príloh č. 1 a č. 2, spôsobilý na použitie na obvyklý 

účel. Dodaný tovar musí byť bez vád, funkčný, ku dňu dodania nepoužívaný a musí spĺňať 

všetky parametre a vlastnosti – technické požiadavky tovaru uvedené v prílohe č. 2 tejto 

zmluvy.  

5.2. Ak predávajúci nedodá tovar podľa bodu 5.1. tohto článku, dodá iný tovar, alebo poruší 

povinnosť ustanovenú v § 420 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), má tovar faktické vady. 
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5.3. Predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru v trvaní 10 rokov v dodaných obaloch 

opatrených plombou dodávateľa, alebo výrobcu tovaru.  Záručná doba začne plynúť odo dňa 

riadneho dodania a prevzatia tovaru v mieste dodania kupujúcim. Záruka za akosť sa nebude 

vzťahovať na vady vzniknuté preukázateľne nesprávnym používaním a/alebo mechanickým 

poškodením spôsobeným kupujúcim. Zmluvné strany vylučujú aplikáciu § 428 Obchodného 

zákonníka pre uplatnenie zodpovednosti za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť. 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný 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. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom doručenia oprávnenej reklamácie 

predávajúcemu. Plynutie záručnej doby pokračuje dňom prevzatia opraveného tovaru, ak 

bude tovar opraviteľný, alebo dodaním náhradného tovaru kupujúcim. 

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

tovaru v rozpore s dodacím listom, zjavne poškodený tovar, chýbajúce doklady) sa riadi 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Kupujúci je povinný reklamovať vady 

bez zbytočného odkladu po ich zistení alebo po tom, 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 10  rokov od doby dodania tovaru 

(skryté vady). Pre účely uplatnenia reklamácie sa pod lehotou bez zbytočného odkladu 

rozumie 30 dní od prevzatia tovaru a vykonanej prehliadke tovaru alebo po tom, čo sa vady 

mohli zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

5.5. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s ustanovením § 436 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 

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

alebo e - mailom) bez zbytočného odkladu po odoslaní reklamácie. Ak kupujúci zistí vady 

tovaru pri preberaní tovaru, je oprávnený tovar neprevziať a zároveň je oprávnený nezaplatiť 

faktúru v rozsahu vadného plnenia, to platí aj v prípade vadného plnenia, ktorým sa rozumie 

aj nedodanie dokladov. 

5.7. Kupujúci zaplatí novú faktúru po odstránení vád, ak nevyužije právo odstúpiť od zmluvy. 

5.8. Reklamácia musí obsahovať najmä: 

a) číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný, 

b) názov, označenie a typ reklamovaného tovaru (jeho výrobnú sériu), 

c) číslo dodacieho listu, 

d) popis vady, 

e) počet vadných kusov. 

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 vyriešiť riadne uplatnenú reklamáciu (vrátane odstránenia vád) najneskôr do 30 

dní odo dňa doručenia reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Reklamáciu 

je možné odoslať poštou alebo e - mailom. O termíne a spôsobe vyriešenia reklamácie 

predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho. 

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

s uplatnením nárokov z vád tovaru, znáša predávajúci. 

 

Článok VI. 

Subdodávatelia  

 

 

6.1. Predávajúci nemá v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľom, resp. v čase uzavretia 

tejto zmluvy mu subdodávatelia nie sú známi. 
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6.2. Pre účely tejto zmluvy sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý uzavrel 

alebo uzavrie s predávajúcim písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky,  

t. j. za subdodávateľa je považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení zmluvy,  

t. j. hospodársky subjekt bude plniť časť záväzku predávajúceho, a to na základe zmluvy      

so subdodávateľom. 

6.3. Predávajúci je povinný bezodkladne oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov 

uvedených v bode  6.4. tohto článku zmluvy u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3 tejto 

zmluvy. 

6.4. V prípade, ak sa predávajúci počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy rozhodne zadať časť 

zákazky subdodávateľom, bude povinný bezodkladne písomne oznámiť kupujúcemu 

najneskôr desať (10) pracovných dní pred dňom, kedy má subdodávateľ začať realizovať 

časť plnenia podľa tejto zmluvy nasledovné údaje: 

a) podiel zákazky (hodnota subdodávky v EUR bez DPH alebo v %), ktorý má v úmysle 

zadať navrhovanému subdodávateľovi, 

b) predmet subdodávky, 

c) informácie o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno alebo názov, 

sídlo, miesto podnikania  a IČO subdodávateľa, 

d) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu a dátum narodenia, 

e) v prípade, ak navrhovaný subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o registri partnerov verejného sektora“), informáciu o skutočnosti, že navrhovaný 

subdodávateľ spĺňa alebo bude najneskôr v čase plnenia spĺňať podmienku zápisu do 

registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. 

Kupujúci si splnenie podmienky podľa tohto zákona u navrhovaného subdodávateľa overí 

v Registri partnerov verejného sektora. Ak navrhovaný subdodávateľ v stanovenej lehote 

nebude spĺňať túto podmienku, kupujúci nebude akceptovať tohto subdodávateľa. 

6.5. Informáciu o akceptovaní/neakceptovaní zmeny subdodávateľa v zmysle bodu 6.4. tejto 

zmluvy zašle kupujúci predávajúcemu do siedmich (7) pracovných dní odo dňa doručenia 

žiadosti o zmenu subdodávateľa. 

6.6. Zmluvné strany sa dohodli, že do zmluvy budú formou dodatku doplnené údaje o všetkých 

nových subdodávateľoch, ktorých kupujúci akceptoval pri zmene subdodávateľa alebo po 

akceptovaní nových subdodávateľov v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto 

podnikania a IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 

v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. 

6.7. Predávajúci zodpovedá za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na základe 

tejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci  zodpovedá  za odbornú starostlivosť pri výbere 

subdodávateľa  ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe 

zmluvy o subdodávke. 

 

 

Článok VII. 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 

 

7.1. V prípade, ak predávajúci nedodá tovar vrátane dohodnutých dokladov riadne a/alebo včas 

podľa tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny riadne 

a/alebo včas nedodaného tovaru za každý deň omeškania.  

7.2. V prípade, ak predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v termíne dohodnutom v článku 

V. tejto zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny vadného 

plnenia, najmenej však vo výške 20,- € za každý deň omeškania. 
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7.3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený si od 

kupujúceho     nárokovať    zaplatenie   úroku   z   omeškania   v   súlade   s   ustanovením  

§ 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.  

7.4. Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich 

písomného uplatnenia. Základom pre výpočet sankcií je cena s DPH.  

7.5. Sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške 

vznikne druhej strane škoda. Zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody. 

7.6. Ak došlo k omeškaniu predávajúceho s dodaním tovaru preukázateľne z dôvodu pôsobenia 

okolností vylučujúcich zodpovednosť tak ako sú tieto definované v § 374 Obchodného 

zákonníka (napr. živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk, vplyv pandémie), zmluvné 

strany neuplatnia zmluvnú pokutu po dobu jej trvania. 

7.7. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením 

jednou zo zmluvných strán. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch 

stanovených v Obchodnom zákonníku. 

7.8. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 

‒ na strane predávajúceho najmä: 

a)  nedodržanie záväzku predávajúceho dodať tovar v dohodnutom množstve a/alebo 

vyhotovení a/alebo akosti a/alebo termíne podľa tejto zmluvy, 

b) neodstránenie vád tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v tejto zmluve, 

c) opakovaná reklamácia tovaru podľa tejto zmluvy, za ktorú sa považuje, ak sa tá istá 

vada vyskytne aspoň dvakrát napriek oprave, 

‒ na strane kupujúceho: 

a) omeškanie kupujúceho s úhradou faktúry o viac ako 30 dní. 

7.9. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné. 

V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. 

Odstúpenie je účinné dňom, kedy bolo oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej 

strane. Zásielka s odstúpením od zmluvy sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená 

ako nedoručiteľná. 

 

Článok VIII. 

Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva 

 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania.  Riadne 

dodanie   a   prevzatie   tovaru    potvrdia     zmluvné    strany    podpisom    dodacieho    listu 

a preberacieho zápisu v zmysle článku IV. tejto zmluvy.  

 

Článok IX. 

Kodifikácia 

 

9.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá návrh kodifikačných údajov na tovar uvedený v prílohe 

tejto zmluvy v súlade so STANAG 4177, podľa § 13 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.“) 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 vyhlášky č. 268/2019 Z.z. na vlastné náklady podľa príslušných právnych 

a technických noriem, najneskôr do termínu plnenia tejto zmluvy. 
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9.2. Predávajúci spracuje návrh kodifikačných údajov v súlade s Metodickým pokynom na 

spracovanie návrhu kodifikačných údajov o produkte v aplikácii MCC WEB uvedeným na 

webovom sídle www.uosksok.sk v časti Odbor kodifikácie. 

9.3. Predávajúci môže o spracovanie návrhu kodifikačných údajov požiadať agentúru pre 

kodifikáciu, podľa § 11 zákona č. 11/2004 Z. z. Zoznam agentúr pre kodifikáciu je uvedený 

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

9.4. Dodanie návrhu kodifikačných údajov je splnené potvrdením dodacieho listu Úradom pre 

obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, P. O. BOX 61, Martina 

Rázusa 7, 91101 Trenčín, Slovenská republika (ďalej len „úrad“). Predávajúci po potvrdení 

dodacieho listu úradom oznámi túto skutočnosť Úradu centrálnej logistiky na adresu: 

v zmysle bodu 3.4. tejto zmluvy. 

 

Článok X. 

Štátne overovanie kvality 

 

10.1. Predávajúci sa zaväzuje pri realizácii tejto zmluvy plniť požiadavky slovenského obranného 

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

vývoji a výrobe.  

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci tovaru požiada o vykonanie štátneho overovania 

kvality úrad v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. 

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

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

štátne overovanie kvality v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. a predávajúci umožní štátne 

overovanie kvality vykonať.  

10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z., úrad stanoví rozsah, 

postup a podmienky na vykonanie štátneho overovania kvality. 

10.5. 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., predávajúci nemôže odovzdať tovar 

bez osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu vydaného podľa § 16 ods. 2 zákona č. 11/2004 

Z. z. 

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

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

náhradu všetkých škôd vzniknutých v súvislosti s týmto odstúpením. 

10.7. Predávajúci umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup                    

ku kompletnej dokumentácii, ktorá súvisí s dodaním tovaru 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.  

10.8. 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/objednávok 

s dodávateľmi subdodávok. 

10.9. 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. 

10.10. Predávajúci sa zaväzuje na účely štátneho overovania kvality bezodplatne poskytnúť vzorky 

na účely verifikácie tovaru s požiadavkami zmluvy, maximálne však do výšky 0,2% 

z celkovej ceny za tovar bez DPH. 

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

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

okamžite informovať povereného zástupcu úradu. 

http://www.uosksok.sk/
http://www.uosksok.sk/
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10.12. Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu vydané podľa § 16 ods. 2 zákona č. 11/2004 Z. z., 

nezbavuje predávajúceho zodpovednosti za nezhodný produkt ani za škody spôsobené 

nezhodným produktom. 

 

 

Článok XI. 

Doručovanie 

 

11.1. Doručením na účely tejto zmluvy 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 ktorý sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t.j. kedy zamestnanec pošty                       

na odbernom lístku vyznačil dátum uloženia zásielky, alebo adresát odmietol zásielku 

prevziať) alebo 

b)  v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa 

odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá znamená nedoručiteľnosť 

zásielky. 

11.2. Písomnosti doručované  emailom, sa považujú za doručené v deň ich úspešného odoslania 

na príslušnú emailovú adresu, aj keď si ich druhá  zmluvná strana neprečítala. Zmluvné 

strany sú povinné za účelom elektronického doručovania písomností ako aj ďalšej  

elektronickej komunikácie nastaviť v kontaktných emailových adresách automatické 

generovanie potvrdenia o doručení správy. Uvedené potvrdenie nemá vplyv na  dohodnutý 

okamih doručenia. 

11.3. Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne oznámiť zmenu adresy na doručovanie 

a elektronickej adresy (email) najneskôr v deň ich zmeny. Ak zmluvná strana v stanovenej 

lehote druhú stranu o zmene neinformuje, považuje sa doručenie písomností za riadne 

vykonané na poslednú známu adresu. 

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

12.1. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená na základe dohody zmluvných strán iba formou 

písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

12.2. Zmluvné strany súhlasia s tým, že zmeny kontaktných údajov ako sú adresa sídla alebo 

miesto podnikania zmluvných strán, číslo účtu zmluvných strán, názov organizačných 

zložiek zmluvných strán a zmena oprávnených osôb zmluvných strán, nie sú zmenami 

podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán a nebudú predmetom dodatku k tejto zmluve. 

Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej 

strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom, na 

kontaktnú adresu uvedenú v čl. I. tejto zmluvy. 

12.3. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť 

predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že ku vzájomnej dohode nedôjde, tak sa 

zmluvné strany dohodli na príslušnosti všeobecného súdu Slovenskej republiky. 

12.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy 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. 
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12.5. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom 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. 

12.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci, tri 

vyhotovenia obdrží kupujúci. 

12.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy riadne oboznámili, jej obsah je prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

12.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

 

Príloha č. 1     Cena a množstvo tovaru      1 list 

Príloha č. 2 Technická špecifikácia tovaru a sprievodná dokumentácia        3 listy 

Príloha č. 3      Údaje o subdodávateľoch                                                                 1 list 

 

 

V Bratislave, dňa    V Bratislave, dňa   

   

Za predávajúceho:   Za kupujúceho:  

   

Ing. Alexander GURSKÝ  Ing. Pavol LÍŠKA 

predseda predstavenstva  riaditeľ  
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     Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve 2022/245 

                                                           Počet listov: 1 

 

 

Cena a množstvo tovaru 

 

 

 

 

P. č. 

Predmet zákazky 

Cena 1 kg/           

bez DPH v € 

Predpokladaný 

počet kg 

Cena spolu 

bez DPH v 

€ 

Cena spolu 

s DPH v € 

1. TRHAVINA PLASTICKÁ 

NÁLOŽKA PL-NP- 

10/500G 

75,50 12 480 942 240,00 1 130 688,00 

  



1 

 

  Príloha č. 2 ku Kúpnej zmluve 2022/245 

 Počet listov: 3 

 

Technická špecifikácia tovaru a sprievodná dokumentácia 

 

Názov: TRHAVINA PLASTICKÁ NÁLOŽKA PL-NP-10/500G  

 

Charakteristika: 

TRHAVINA PLASTICKÁ NÁLOŽKA PL-NP-10/500G  je zmes vysokobrizantných výbušnín 

pentritu a flegmatizovaného pentritu  a nevýbušného plastického spojidla. Trhavina obsahuje látku 

2,3-dimethyl-2,3-dinitrobutan (ďalej len „DMNB“) k predvýbuchovej detekcii. 

 

Náložka Pl-Np-10/500g sa používa pri deštrukčných prácach na povrchových pracoviskách a pri 

špeciálnych trhacích prácach, v nevýbušnom prostredí. 

 

Je to tvárna hmota špinavo sivej farby. Obsahuje pentrit Np10  a chemické spojivá, jednotlivé 

zložky sú zmiešané v takom pomere, aby výsledný výrobok mal požadované vlastnosti. Pri 

manipulácii je úplne bezpečná  a nie je citlivá na trenie.  Pri teplotách  - 10OC a nižšie sa zhoršuje 

tvárnosť a je nutné ju viac miesiť a zahrievať rukami. Tvárnosť a ľahká deliteľnosť umožňuje 

vytváranie hmotnostne presných tvarovaných alebo usmernených náloží, ktoré je možné tvarovať 

podľa potreby, situácie a povahy trhaného objektu. K iniciácii trhaviny sa používa iniciátor                

s iniciačnou mohutnosťou zodpovedajúcou rozbuške č. 8  (minimálne 0,72g pentritu). Rozbuška 

sa musí do trhaviny zasunúť tak, aby jej dno nevyčnievalo z náložky. Dno rozbušky musí byť             

v bezprostrednom styku s trhavinou a pod dnom rozbušky musí byť minimálne 7 mm vrstva 

trhaviny. Trhavinu je možné iniciovať aj bleskovicou s minimálnou gramážou  12 g pentritu (alebo 

pentritolu) na meter. 

 

Teplota vzduchu                                                                                       min. +160°C 

Detonačná rýchlosť   7 200 m/s 

Prenos detonácie (30/100)  2 cm 

Dolný medzný priemer nálože  3 mm 

Odolnosť voči vode  10 h/1MPa 

Relatívna pracovná schopnosť na balistickom mažiari                            min. 65% 

Hustota trhaviny                                                                                       min. 1,43 g.cm-3 

Brizancia oloveným valčekom  18 mm 

Používanie v rozmedzí teplôt -30 OC do +50 OC 

 

Plastická trhavina musí obsahovať značkovaciu látku na predvýbuchovú detekciu, 

v súlade s Montrealským dohovorom o značkovaní plastických trhavín pre účely detekcie. 

 

Podmienky skladovania: pri teplotách od - 40°C do + 50°C v nevykurovaných, 

murovaných skladoch s prirodzeným vetraním pri relatívnej vlhkosti do 98%. 

 

Uvedené požiadavky musia byť súčasťou  spracovanej technickej dokumentácie TP-VD 

zhotoviteľa.  

Technické parametre výrobku musia byť platné počas celej doby záruky.  
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Požiadavky na balenie a značenie: 
 

Balenie výrobku: 

 Trhavinu požadujem obstarať tvarovanú do tvaru tehál o rozmeroch  135x58x43 mm, ktoré 

budú balené do parafínového papiera a vložené do umelého vrecka PE o hrúbke fólie 0,04 až 0,1 

mm. Takto zabalené náložky sa ukladajú do prepravného obalu - drevenej (alebo oceľovej)  bedne, 

ktorá bude zaplombovaná v zmysle TP-VD zhotoviteľa. 

 

Značenie obalu:  

Na každom obale musí byť označenie typu výrobku, značka alebo kód výrobcu, počet 

kusov v balení, číslo výrobnej série, rok výroby a hmotnosť brutto. Prepravný (vonkajší) obal musí 

byť označený identifikačným číslom látky - UN kódom, kódom o zatriedení výbušnej látky do 

príslušnej podtriedy nebezpečnosti v zmysle odporúčaní OSN a platným kódom povolenia              

na označovanie obalu UN-kódom.   

Šablónovanie munície a prepravného obalu musí zodpovedať príslušným TP-VD 

zhotoviteľa. 
Dodávka munície musí spĺňať požiadavky SOŠ 2953 AOP-2 Označovanie munície a jej obalov 

(vydanie 1), ktorý vychádza zo štandardov NATO STANAG 2953 Identification of Ammunition  Ed. 4                 

a AOP-2 Identification of Ammunition Ed. D, verzia 1. 

 

 

Skladovanie:  

U munície skladovanej pri teplotách v rozmedzí - 40°C až + 50°C pri relatívnej vlhkosti 

do 98% v nevykurovaných murovaných skladoch s prirodzeným vetraním je zachovaná záruka  

10 rokov. 

 

Sprievodná dokumentácia: 

Spolu s predmetom obstarania sú dodané v slovenskom jazyku (v tlačenej podobe                

3x  a v elektronickej podobe - CD/DVD nosiči 3x – formát pdf, samostatné obrázky formát jpg) : 

- protokol o výrobe,  

- protokol o technickej a funkčnej  skúške vystavený autorizovanou osobou prípadne 

akreditovanou osobou v danej oblasti, 

-  technické údaje o zalaborovaných výbušninách a elementoch, 

- technickú dokumentáciu pre výrobu a preberanie alebo technickú dokumentáciu na 

preskúšavanie na splnenie § 57 Zákona 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch             

a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

-  bezpečnostné opatrenia pri manipulácií, skladovaní a preprave, 

- technické požiadavky na skladovanie a prepravu s uvedením rozmerov balenia, spôsobu 

paletizácie, určením hmotnosti balenia, ekvivalentu TNT na 1ks pre jednotlivé  predmety 

obstarávania, 

-  návod na použitie výrobku, 

-  samostatná fotografická dokumentácia výrobku, balenia a označenia, 

-  rozhodnutie o zatriedení výbušnej látky do príslušnej podtriedy nebezpečnosti v zmysle 

odporúčaní OSN,  

-  platné povolenie na označovanie obalu UN-kódom s platnosťou minimálne 24 mesiacov 

od dátumu dodania,  

- osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu vydané príslušným úradom, ktorý vykonal štátne 

  overovanie kvality podľa §16 ods.2 zákona č. 11/2004 Z. z., ak úrad vydá rozhodnutie 

o vykonaní štátneho overovania kvality, 

-   osvedčenie o kvalite a kompletnosti produktu vydaný výrobcom, 

-   prehlásenie o zhode, 
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-   výkres zostavy, 

-   záručný list dodávateľa a výrobcu, 

-   potvrdenie o odovzdaní návrhu kodifikačných údajov na ÚOŠKŠOK Trenčín, 

-   dodací list na predmet zmluvy vrátane presného názvu a identifikácie výrobnej série         

a roku výroby, 

-   telefonické, faxové, e-mailové spojenie na dodávateľa/výrobcu. 

 

Dodávaná ženijná munícia je z výrobného procesu z roku 2021 až 2022 doposiaľ 

nepoužívaná. 
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Príloha č. 3 ku Kúpnej zmluve 2022/245 

               Počet listov: 1 

 

                                                                
 

 

                                                                                                                   

 

Údaje o subdodávateľoch 

 

 

Subdodávateľ č.1:  

Údaje o subdodávateľovi:                

 

Obchodné meno alebo názov:                                        

Sídlo alebo miesto podnikania :                                      

IČO :                                                                             

 

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:  

 

Meno:                                                                             

Priezvisko:                                                                       

Adresa pobytu:                                                                

Dátum narodenia:                                                             

Predmet subdodávky:                                                                  

Podiel na zákazke (hodnota subdodávky v EUR bez DPH alebo v %)                             

 

 

(v prípade viacerých subdodávateľov sa údaje doplnia aj o týchto subdodávateľoch v rozsahu 

uvedenom vyššie - ako u subdodávateľa č.1) 

 

 

 

 

 


