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          911/2019 
KÚPNA ZMLUVA   

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
medzi: 

 
 
 
kupujúcim:  
Názov:    Ústredie ľudovej umeleckej výroby 
Sídlo:     Obchodná 64, 816 11  Bratislava 
Štatutárny zástupca:           Mgr. Vladimír Kovár, 
               poverený zastupovaním štatutárneho orgánu ÚĽUV 
IČO:               00 164 429 
DIČ:         2020798736 
IČ DPH:        SK2020798736-zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa  §7 zákona  

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica   
Číslo účtu:    SK 97 8180 0000 0070 0024 2343   
Právna forma:      štátna príspevková organizácia zriadená zákonom SNR č. 4/1958 Zb.  
  o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách v znení  
(ďalej len „kupujúci“) 
 
a 
 
  predávajúcim 
obchodné meno: Jozef Tomčala- UM.KO-TOMČALA KOVÁČSKE A ZÁMOČNÍCKE 

PRÁCE 
sídlo/miesto podnikania: Malý Lég č. 252, 930 37 Lehnice 
IČO: 36899836 
DIČ: 104222567 
IC DPH:  
registrácia: Živnostenský register SR, č. 201- 13017 
zastúpený:  
bankové spojenie:       
 
(ďalej len ako „predávajúci“) 

 
 
 

1  Predmet zmluvy 
 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar - „retro kolekciu“ 
ľudových umeleckých výrobkov vyrobených podľa pôvodných návrhov objednávateľa a previesť na 
neho vlastnícke právo k tovaru, záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu 
a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

1.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru uvedenému 
v príloha č. 1 k tejto zmluve (ďalej len „predmet kúpy“). 

1.3 Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. 

 
 

2  Podmienky predaja 
 
2.1 Predávajúci dodá kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci prevezme predmet kúpy na základe 

protokolu o odovzdaní a prevzatí najneskôr do 15.12.2019.  
 

2.2 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v sídle kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom 
mieste dodania. 
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3  Kúpna cena a platobné podmienky 
 
3.1 Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení v znení neskorších predpisov vo výške 2025,00 EUR 
(dvetisícdvadsaťpäť EUR) bez DPH. 
 

3.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu do 25 dní odo dňa 
protokolárneho prevzatia predmetu kúpy prevodom na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy, na 
základe faktúry vystavenej predávajúcim, ktorú odovzdá kupujúcemu spolu s predmetom kúpy. Za 
deň úhrady sa rozumie deň odpísania finančných prostriedkov z účtu kupujúceho. 

 
3.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti vyžadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, je kupujúci oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu. V takomto prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo 
novo vystavenej faktúry kupujúcemu. 
 

3.4 Kúpna cena zahŕňa všetky náklady predávajúceho, ktoré mu vzniknú v súvislosti s plnením tejto 
zmluvy (vrátane nákladov súvisiacich s balením a dopravou predmetu kúpy kupujúcemu).  

   
 
 
4  Záruka 
 
4.1 Predávajúci poskytuje kupujúcemu dvojročnú záruku na tovar dodaný na základe tejto zmluvy. 
 
4.2 Predávajúci je povinný v prípade dodania vadného tovaru odstrániť reklamovanú vadu najneskôr 

do piatich pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak si zmluvné strany nedohodnú inú 
lehotu, prípadne má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcej povahe 
a rozsahu vady. Ak by išlo o vadu, ktorá urobí predmet kúpy neupotrebiteľný, má kupujúci právo 
odstúpiť od zmluvy. 

 
4.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak predmet kúpy nemá ním požadované vlastnosti. 

Kupujúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak sa ubezpečenie predávajúceho o tom, že 
predmet kúpy nemá vady, ukáže nepravdivým. 
 

4.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny viac 
ako 14 pracovných dní. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní 
s dodaním predmetu kúpy o viac ako 14 dní. 

 
 
 
5 Záverečné ustanovenia 

 
5.1 Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme 

číslovaných a podpísaných dodatkov. 
 

5.2 Za doručenú písomnosť sa považuje podľa tejto zmluvy aj písomnosť, ktorá bola zaslaná 
doporučene poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj keď sa vráti 
poštou ako nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote, a to tretím dňom od vrátenia 
odosielajúcej zmluvnej strane. 

 
5.3 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne skutočnosti neupravené touto 

zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo iného všeobecne 
záväzného právneho predpisu platného v Slovenskej republike. 

 
5.4 Zmluva je vyhotovená v štytoch vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane predávajúci a tri vyhotovenia 

si ponechá kupujúci. 
 
5.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, že zmluva bola 

uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak 
nápadne nevýhodných podmienok. 
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5.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu (zákon 
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). 

 
 

V Bratislave  
 
 
 
-------------------------------------------------- 
Jozef Tomčala- UM.KO- TOMČALA 

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

KOVÁČSKE A ZÁMOČNÍCKE PRÁCE  Ústredie ľudovej umeleckej výroby  
  Mgr. Vladimír Kovár 
  poverený zastupovaním štatutárneho orgánu 

ÚĽUV 
       predávajúci     kupujúci 
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Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve  
 

č. ............. 
 

  

ZOZNAM ĽUDOVÝCH 
UMELECKÝCH VÝROBKOV 

 
 

   
 

     
názov rozmery ks 

jednotk. 
Cena (€) cena spolu (€) 

svietnik kovaný  štvorramenný 40x21x19cm 5 65,00 325,00 
svietnik kovaný trojramenný s 
hlavami 50x18x20cm 5 75,00 375,00 
svietnik kovaný dvojramenný 32x23x18cm 5 58,00 290,00 
svietnik kovaný dvojramenný s 
vtáčikom 37x38x14cm 5 70,00 350,00 
Svietnik s krúžkami pr.12xv.24cm 5 40,00 200,00 
Svietnik s nožičkami 17x29x18cm 5 25,00 125,00 
Svietnik miska s dierkami 
 28x11x8cm 5 37,00 185,00 
Svietnik miska 27x12x7cm 5 35,00 175,00 

Spolu:                                                                                                                                     2025,00                              


