
 
 

 
Kúpna zmluva 

č. 79/2019/LMU 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj ako "Obchodný zákonník") a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj ako "zákon o verejnom obstarávaní“) 
(ďalej len „zmluva“) 

 
medzi 

Predávajúci:  
Názov: Ján Jendrej FORM SERVIS 
Sídlo: Staré záhrady 30, 821 05 Bratislava 
IČO: 45494649 
DIČ: 1035402269 
IČ DPH: SK1035402269 
Konajúci : Ján Jendrej 
Bankové spojenie: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 4011132429/7500 
Tel: 0903 732 789 
email: jendrej@upcmail.sk 
(ďalej len „Predávajúci“)  
 
a  
 
Kupujúci:  
Názov: Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik  
Sídlo: 067 67 Ulič 96 
IČO: 00492531  
IČ DPH: SK 2020511845  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK49 0900 0000 0051 1752 4054 
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, odd. Pš, vl: 5/P 
Tel: +421 57 7694 121 
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Jarčušková Danková, PhD.,  email: lucia.jarcuskova@lpmulic.sk, tel: 
+421 908 345 536 
(ďalej len „Kupujúci“)  
 
(kupujúci a predávajúci spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
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I. 
Preambula 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na predmet zákazky s názvom: Výroba reklamného 
stojanu (roll up) a prezenčných predmetov " ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.  

II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu reklamný stojan (roll up) 
a prezenčné  predmety s logom Európskeho fondu regionálneho rozvoja s odkazom na Európsku 
úniu, s logom Programu Interreg PL-SK (ďalej len "Interreg") uvedené v prílohe č. I tejto zmluvy (ďalej 
len "prezenčné predmety") a záväzok kupujúceho dodané prezenčné predmety prevziať a zaplatiť za 
ne kúpnu cenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2. Predmet tejto zmluvy sa realizuje v rámci projektu Porta Rusica – z Polonín do Bieszczadov 
financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020 (č. projektu: PLSK.01.01.00-18-0152/17). 

 
III. 

Spôsob dodania prezenčných predmetov 

l . Predávajúci sa zaväzuje dodať prezenčné predmety na základe objednávky podľa ods. 2 tohto 
článku, pričom je povinný akceptovať obsah riadne doručenej objednávky. 
 
2. Objednávka musí obsahovať najmä: 
- označenie tejto zmluvy, 
- dátum vystavenia objednávky, 
- presné určenie objednávaných prezenčných predmetov v súlade s Prílohou č. I, a to čo do druhu a 
množstva, 
- názov projektu a kód ITMS2014+, 
- určenie zamestnanca povereného na prevzatie prezenčných predmetov dodaných na základe 
príslušnej objednávky a podpísanie preberacieho protokolu, vrátane mailového kontaktu a 
telefónneho čísla povereného zamestnanca. 
Objednávku so všetkými náležitosťami kupujúci zašle písomne alebo elektronicky na adresu 
predávajúceho alebo na e-mail kontaktnej osoby uvedenej v označení  zmluvných strán v záhlaví tejto 
zmluvy. 
 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci v lehote najneskôr 3 pracovných dní odo dňa prijatia 
objednávky, predloží kupujúcemu na schválenie spôsob a parametre potlače príslušných lôg na 
objednaných prezenčných predmetoch (v elektronickej forme). 
 
4. Kupujúci bezodkladne rozhodne o jednotlivých vzoroch predložených predávajúcim podľa ods. 3 
tohto článku a svoje rozhodnutie o schválení alebo neschválení potvrdí podpisom na akceptačnom 
protokole, ktorý tvorí Prílohu č. 2 - Akceptačný protokol (ďalej len "príloha č. 2") a zašle ho v 



 
 
elektronickej podobe na e-mailovú adresu kontaktnej osoby predávajúceho uvedenej v označení 
zmluvných strán tejto zmluvy. 
V prípade, že kupujúci neodsúhlasí predloženú vzorku finálnej podoby prezenčného predmetu, je 
predávajúci povinný do 3 pracovných dní od oznámenia o ich neodsúhlasení, predložiť kupujúcemu 
novú vzorku finálnej podoby reklamného predmetu so zapracovanými pripomienkami kupujúceho. 
Po schválení predloženej finálnej podoby prezenčného  predmetu kupujúcim, je povinný predávajúci 
dodať prezenčné predmety v zmysle objednávky za podmienok dohodnutých v tomto článku. 
 
5. Predávajúci sa zaväzuje prezenčné predmety dodať v zodpovedajúcej kvalite požadovanej podľa 
špecifikácie jednotlivých prezenčných predmetov (príloha č. I ) a schválenej postupom podľa ods. 3 a 
4 tohto článku. 
 
6. Na každom prezenčnom predmete objednanom v rámci projektu musia byť dodržané povinné 
prvky v zmysle Príručky pre prijímateľov a prijímateľov mikroprojektov ohľadom propagácie 
projektov podporovaných v rámci Programov EÚS 2014-2020 https://sk.plsk.eu/zoznam-sa-s-
propagacnymi-povinnostami-projektu 
 
7. Predávajúci sa zaväzuje riadne objednané a schválené prezenčné predmety podľa ods. 2, 3 a 5 
tohto článku dodať kupujúcemu do 10 pracovných dní od doručenia akceptačného protokolu podľa 
ods. 4 tohto článku. Predávajúci sa zaväzuje poverenému zamestnancovi uvedeného v príslušnej 
objednávke oznámiť čas dodania prezenčných predmetov najneskôr 1 pracovný deň vopred pred 
doručením dodávky. 
 
8. Proces odovzdávania a preberania (preberacie konanie) prezenčných predmetov zmluvnými 
stranami sa bude realizovať formou preberacieho protokolu, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 3 - 
Preberací protokol (ďalej len "príloha č. 3"). Predávajúci vystaví preberací protokol v štyroch 
vyhotoveniach, pričom jeden originál preberacieho protokolu zostane zamestnancovi kupujúceho 
poverenému na prevzatie prezenčných predmetov, dva originály budú doručené kupujúcemu spolu s 
vystavenou faktúrou za dodané prezenčné predmety podľa čl. IV. ods. 5. a jeden originál zostáva 
predávajúcemu. Na strane kupujúceho sa bude preberacie konanie za celú objednávku realizovať 
formou dodacieho listu, ktorý predloží predávajúci kupujúcemu. Podpornými dokladmi k dodaciemu 
listu budú preberacie protokoly. Predávajúci vystaví dodací list v troch vyhotoveniach, pričom jeden 
originál dodacieho listu zostáva predávajúcemu a dva originály budú doručené kupujúcemu spolu s 
faktúrou vystavenou podľa čl. IV. ods. 5. 
 
9. Poverený zamestnanec kupujúceho je povinný objednané prezenčné predmety prevziať formou 
preberacieho protokolu a potvrdiť ich prevzatie podpisom a pečiatkou na preberacom protokole, a to 
len v prípade ak dodávané prezenčné predmety súhlasia s objednávkou čo do druhu a množstva, sú 
riadne zabalené v súlade s ods. 8 tohto článku a nie sú na nich zjavné vady. 
 
10. Vlastnícke právo k prezenčným predmetom dodaným kupujúcemu v súlade s touto zmluvou 
prechádza na kupujúceho prevzatím prezenčných predmetov a podpisom preberacieho protokolu v 
súlade s ods. 9 tohto článku. 
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IV. 
Cena a platobné podmienky 

 
1. Kupujúci sa zaväzuje, že za prezenčné predmety dodané riadne a včas na základe tejto zmluvy 
uhradí predávajúcemu cenu vo výške 1.488,00 EUR s DPH (slovom: jedentisícštyristoosemdesiatosem 
EUR s DPH), t.j. 1.240,00 EUR bez DPH. Dohodnutá cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 
2. Kúpna cena je v prílohe č. l dohodnutá pre každý druh prezenčného predmetu samostatne a 
zahŕňa všetky náklady predávajúceho spojené s prípravou podkladov do grafického návrhu, výroby, 
manipulácie, balenia a distribúcie (dopravy) a sadzbu DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a je platná počas celého trvania zmluvného vzťahu. 
 
3. Predávajúci je platiteľom DPH. 
 
4. Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu za riadne a včas dodané prezenčné 
predmety bezhotovostne, bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v tejto zmluve, a to 
na základe faktúry vystavenej predávajúcim v súlade s týmto článkom. 
 
5. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru za riadne a včas dodané prezenčné predmety na základe 
objednávky. Súčasťou faktúry musí byť preberací protokol podľa objednávky označený podpisom a 
odtlačkom pečiatky preberajúcej osoby. Spolu s podpísaným preberacím protokolom doručí 
predávajúci kupujúcemu aj dodací list. Preberací protokol v súlade s objednávkou a dodací list spolu s 
objednávkou sú podporným dokladom k vystavenej faktúre. 
 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci vystaví faktúru v troch vyhotoveniach. 
 
7. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. l zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí jasne špecifikovať rozpis jednotkovej 
ceny a počtu jednotiek, za ktoré je vystavená. 
 
8. Faktúra musí obsahovať najmä tieto náležitosti: 
• označenie kupujúceho a predávajúceho, ich adresy sídla, identifikačné údaje (IČO, DIČ), 
• číslo zmluvy, 
• číslo objednávky, na základe ktorej bola faktúra vystavená, 
• označenie "faktúra" a jej číslo, 
• deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, 
• fakturovanú sumu - cenu za dodaný predmet zmluvy, 
• podpis oprávnenej osoby predávajúceho a odtlačok pečiatky predávajúceho 
• názov projektu a kód ITMS2014+ 
 
9. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu spolu s podpornými 
dokladmi v zmysle Článku lll. ods. 8.  



 
 
 

V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Predávajúci je povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy vo svojom mene, na vlastné 
náklady, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou v zmysle 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a zodpovedá za kvalitu ním dodaných prezenčných 
predmetov. 
 
2. Predávajúci zodpovedá za vady ním dodaných prezenčných predmetov, ktoré vznikli zavinením zo 
strany jeho zamestnancov alebo subdodávateľov. 
 
3. Predávajúci je povinný upozorniť kupujúceho bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí 
prevzatých od kupujúceho (napr. chybný vzor, zjavné chyby v písaní alebo počítaní a iné) alebo 
pokynov daných mu kupujúcim na dodanie prezenčných predmetov (napr. chybná korektúra, zjavné 
chyby v písaní alebo počítaní a iné), pričom predávajúci nezodpovedá za navrhovaný textový obsah 
prezenčných predmetov. Predávajúci zodpovedá za textový obsah prezenčných predmetov až po 
vykonanej a podpisom potvrdenej korektúre kupujúceho, resp. po podpísaní akceptačného protokolu 
(príloha č. 2). 
 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak predávajúci nesplní povinnosť uvedenú v ods. l tohto článku, 
zodpovedá v plnom rozsahu za vady predmetu dohody spôsobené použitím nevhodných vecí alebo 
pokynov. 
 
5. Obe zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oboznamovať' so všetkými novými skutočnosťami, 
ktoré môžu mať vplyv na plnenie predmetu tejto dohody. 
 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak predávajúci z akýchkoľvek dôvodov na jeho strane 
nebude môcť splniť riadne, včas a v dohodnutom množstve dodávku prezenčných predmetov na 
základe objednávky kupujúceho, zaväzuje sa bez zbytočného odkladu túto skutočnosť (písomne, 
faxom, e-mailom) oznámiť kupujúcemu. 
 
 

VI. 
Záruka a vady 

 
1. Predávajúci poskytne kupujúcemu na dodané prezenčné predmety záruku v trvaní 2 rokov odo dňa 
prevzatia prezenčných predmetov kupujúcim a podpisom preberacieho protokolu. 
 
2. Kupujúci je oprávnený pri zistení zjavných vád pri preberaní objednaných prezenčných predmetov 
uplatniť reklamáciu a odmietnuť prevziať dodávané prezenčné predmety. Nesúhlas s prevzatím 
objednaných prezenčných predmetov a dôvod reklamácie, t.j. zistené zjavné vady, uvedie kupujúci v 
dodacom liste. 
 
3. Záruka sa vzťahuje aj na vady spôsobené nesprávnou manipuláciou dodávateľom pri dodaní PP. 



 
 
 
4. Záruka sa vzťahuje aj na vady spôsobené nesprávnou manipuláciou predávajúceho pri dodávke 
prezenčných predmetov. 
 
5. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou manipuláciou, skladovaním predmetu plnenia 
kupujúcim alebo iným zanedbaním zo strany kupujúceho. 
 
 

VII. 
Zodpovednosť za škody a zmluvné pokuty 

 
1. Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním prezenčných predmetov v zmysle vystavenej objednávky v 
lehote a za podmienok stanovených v Článku III. tejto zmluvy, kupujúci má nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 1 % z ceny nedodaných prezenčných predmetov za každý aj začatý deň 
omeškania, a to osobitne za každý prípad omeškania a predávajúci je povinný túto zmluvnú pokutu 
zaplatiť. 
 
2. Ustanovenie ods. 1 neplatí v prípade zásahu vyššej moci. V prípade zásahu vyššej moci je 
predávajúci povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť kupujúcemu a preukázať jej trvanie. 
 
3. V prípade, ak predávajúci nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z Článku II. ods. 3 a 4 je kupujúci 
oprávnený od neho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10,00 € za každý aj začatý deň 
omeškania, a to osobitne za každý prípad omeškania a predávajúci je povinný túto zmluvnú pokutu 
zaplatiť. 
 
4. V prípade, ak predávajúci svojvoľne a bezdôvodne neakceptuje pripomienky kupujúceho podľa 
Článku ll. ods. 3 a pripomienky nepremietne do opakovanej vzorky finálnej podoby prezenčného 
predmetu, je kupujúci oprávnený od neho požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20,00 € a 
to osobitne za každý takýto prípad a predávajúci je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť. 
 
5. Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane v dôsledku 
porušenia podmienok tejto zmluvy, zodpovednosť za škodu sa bude riadiť podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 
 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva a všetky právne vzťahy zmluvou neupravené sa budú spravovať právnym poriadkom 
Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvné vzťahy medzi oboma 
zmluvnými stranami riadia ustanoveniami zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch výslovne stanovených touto zmluvou alebo dohodou 
zmluvných strán bude oznamovanie a výmena informácií a styk zmluvných strán pri plnení tejto 
zmluvy prebiehať písomne, teda akákoľvek písomnosť musí byť doručovaná na adresu sídla, resp. 



 
 
miesta podnikania druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená v príslušnom registri (obchodnom, 
živnostenskom) v čase doručovania tejto písomnosti. V prípade, ak sa akákoľvek písomnosť, 
odosielaná podľa predchádzajúcej vety, vráti odosielateľovi ako nedoručená/nedoručiteľná, považuje 
sa deň vrátenia takejto písomnosti, za deň jej doručenia, a to aj vtedy, ak sa o tom jej adresát 
nedozvedel/,v ostatných prípadoch postačuje aj forma elektronickej pošty (e-mail kontaktných osôb). 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
Príloha č. 1 -Špecifikácia prezenčných predmetov a jednotkové ceny 
Príloha č. 2 - Akceptačný protokol 
Príloha č. 3 - Preberací protokol 
 
4. Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní predávajúci obdrží 
jeden exemplár a kupujúci tri exempláre. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

6. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou zo 
strany kupujúceho alebo písomným odstúpením od zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že túto 
zmluvu je možné ukončiť odstúpením podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka a to z dôvodu 
podstatného porušenia záväzku druhej zmluvnej strany. Za podstatné porušenie záväzku sa považuje 
najmä: 

a) ak predávajúci opakovane poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä dohodnutých termínov, 
obsahu a kvality dodaných prezenčných predmetov, 
b) ak kupujúci v rozpore s touto zmluvou bezdôvodne neprevezme bezchybné prezenčné predmety 
ani do 30 kalendárnych dní od písomného vyzvania kupujúceho predávajúcim, 
c) ak kupujúci neuhradí prevzaté plnenie predmetu zmluvy v termíne do 30 kalendárnych dní po 
uplynutí dátumu splatnosti. 
 
7. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej strane. Účinky odstúpenia nastávajú 
momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto zmluvy nie sú dotknuté 
nároky zmluvných strán na náhradu škody. 
 
8. V prípade, ak od zmluvy odstúpi kupujúci na základe dôvodu podľa ods. 6 písm. a), kupujúci má 
nárok na zaplatenie odstupného vo výške 500,00 € a predávajúci je povinný toto odstupné do 30 
kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia kupujúceho od tejto zmluvy zaplatiť. 
 
9. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných a očíslovaných dodatkov 
k tejto zmluve, vzájomne schválených a podpísaných oboma zmluvnými stranami, ktoré budú 
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. Dodatky sa stanú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
10. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom 
vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje 
podpisy.  
 



 
 
V Bratislave dňa....................                                                       V Uliči,  dňa........................... 

 

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

               Ján Jendrej                                                                                       Ing. Peter Šiška, riaditeľ podniku 

               Predávajúci                                                       Kupujúci 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 

Príloha č. 2 

 

Akceptačný protokol č......./......... 

 

 

Kupujúci: 

Sídlo: 

V zastúpení: 

a 

Predávajúci: 

Sídlo: 

V zastúpení: 

 

 

Akceptačný protokol 

Kupujúci v súlade so Kúpnou zmluvou _schvaľuje/neschvaľuje predloženú vzorku finálnej podoby 

prezenčného predmetu ............................................................................, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tohto akceptačného protokolu. 

 

 

V Uliči, dňa ........................... 

 

Za kupujúceho: 

 

-------------------------------------------- 

meno, priezvisko, podpis 



 
 
 

Príloha č. 3 

PREBERACÍ PROTOKOL č ........../............ 

ku Kúpnej zmluve č........................ 

uzatvorenej podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o 

verejnom obstarávaní") 

a objednávke č . ................ zo dňa .............................. 

ktorou bolo objednané dodanie prezenčných predmetov 

Kupujúci: 

Sídlo: 

V zastúpení: 

a 

Predávajúci: 

Sídlo: 

V zastúpení: 

Kontaktná osoba/poverený zamestnanec ...................................................................................... 

potvrdzuje, že prevzal/la od predávajúceho nasledovne: 

P.č. Názov odovzdaného/preberaného prezenčného predmetu MJ Počet 

    

    

    

Predávajúci vy hlasuje, že prezenčné predmety uvedené v tomto preberacom protokole boli dodané 

v súlade s Kúpnou zmluvou č. ............................. a objednávkou č. ........................  

Dátum: ............................  

Miesto prevzatia: ...................................................  

 

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

meno, priezvisko kontaktnej osoby kupujúceho                          meno, priezvisko, podpis a pečiatka  

 predávajúceho 


