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Príloha č.3 k Výzve: 

KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodného 

zákonníka (ďalej len „zmluva“). 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1. Kupujúci: Národné Športové centrum  

sídlo: Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava, Slovenská republika  

konajúci: riaditeľ Národného športového centra  

IČO: 30853923  

DIČ: 2021764888  

bankové spojenie: Štátna pokladnica  

číslo účtu:  

1.2. Predávajúci: (doplní úspešný uchádzač) 

sídlo:  

konajúci:  

IČO:  

DIČ:  

bankové spojenie:  

číslo účtu:  

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

2.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“). Kupujúci na obstaranie 

predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117 ZVO, t.j.  zákazka s nízkou 

hodnotou.  

2.2. Predmet zmluvy uvedený v článku III tejto zmluvy  bude použitý v rámci konania podujatí,   ktoré 

sa uskutočňujú na základe  projektu „Európsky týždeň športu“ financovaného prostredníctvom 

Európskej Únie.   

Článok III. 

Predmet zmluvy 

3.1.  Predmetom zmluvy je kúpa tovarov a služieb s názvom „Reklamné predmety na Európsky týždeň 

športu“. 

3.2. Rozsah, množstvo a podrobný opis tovaru: špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č.1  

tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú  súčasť zmluvy. 

3.3. Rozsah a popis služieb: 

Od predávajúceho sa požaduje grafický návrh, dodanie a potlačenie, alebo vyšitie požadovaných 

log tovarov-propagačných materiálov na  Európsky týždeň športu. Všetky tovary a grafický náhľad 

ich potlače musia byť vopred schválené kupujúcim. Musí byť dodržaný dizajn manuál brandingu 

#BeActive ako aj Národného športového centra (k dispozícii na www.sportcenter.sk 

a www.tyzdensportu.sk.) a zároveň dodanie  tovarov na jednotlivé miesta bližšie špecifikované 

v článku  V. tejto zmluvy.  

Článok IV. 

http://www.tyzdensportu.sk/
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Cena a platobné podmienky 

4.1. Zmluvná cena (ďalej len „cena“) je stanovená  v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov.  Cena je stanovená v EUR s DPH. 

4.2. Cena tovarov  vychádza z oceneného výkazu položiek, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy 

uvedený v Prílohe č. 2 zmluvy a v plnej miere korešponduje s Prílohou č. 1 – Špecifikácia predmetu 

zmluvy. 

4.3. Cena za predmet zmluvy je ........... (doplní úspešný uchádzač) EUR s DPH.  Kúpna cena  je súčet 

ceny tovarov špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy a cien za služby  ktoré sú súčasťou  prílohy 

č. 2 tejto zmluvy.  

4.4. Cena je stanovená tak, že pokrýva náklady na celý predmet kúpnej zmluvy, vrátane všetkých 

nákladov a poplatkov  za  to(napr. mzdové náklady, dopravné náklady, poštovné a iné) a zahŕňa 

všetky požiadavky na predmet zmluvy vrátane dopravy na miesto dodania a všetkých nákladov 

spojených s dodaním predmetu zmluvy. 

4.5. Predmet zmluvy bude financovaný z finančných prostriedkov Európskej únie z prostriedkov 

programu Erasmus.  

4.6. Predmet zmluvy sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti 

faktúr 7 dní od jej doručenia kupujúcemu.  

4.7. Predmet zmluvy je splnený riadnym dodaním a  uskutočnením  všetkých  služieb v zmysle článku 

III. tejto zmluvy.  

4.8. Faktúra bude obsahovať náležitosti platnej legislatívy SR. Prílohou faktúry bude rozpis jednotlivých  

dodaných tovarov, poprípade služieb. Splatnosť faktúry pri splnení všetkých náležitostí je 7 dní. Ak 

faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto 

faktúra predávajúcemu vrátená. Predávajúci  je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa 

bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. 

4.9. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu  preddavok vo výške 20%, t.j. ...... EUR (doplní 

úspešný uchádzač) najneskôr 7 dní od účinnosti zmluvy na základe vystavenej zálohovej faktúry zo 

strany predávajúceho.  

4.10. V prípade zrušenia konania živých podujatí vzhľadom na platné protipandemické opatrenia sa 

podujatia uskutočnia online. Pre tento prípad si kupujúci vyhradzuje právo úpravy časti kúpnej 

ceny za služby ktoré sú súčasťou prílohy č. 2 tejto zmluvy. 

Článok V. 

Lehota a miesto dodania  

5.1. Lehota dodania predmetu zmluvy  je stanovená najneskôr do 20.8.2021. 

5.2. Miesto dodania  je : - sídlo NŠC uvedené v záhlaví tejto zmluvy 

                                  - Bratislava mestská časť Ružinov 

                                    park Andrea Hlinku (Dom kultúry – Ružinov) 

                                  - Štrbské Pleso (prípadne do max.  vzdialenosti 15 km od Štrbského Plesa)  

5.3. Množstvo tovarov - propagačných materiálov dodaných na jednotlivé miesta bude určené  

kupujúcim. Kupujúci sa zaväzuje informovať predávajúceho o množstve tovarov dodaných na 

jednotlivé miesta dodania  najneskôr do 16.8.2021.  

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zrušenia konania živých podujatí vzhľadom na 

platnéprotipandemické opatrenia, bude miesto dodania sídlo NŠC. 
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Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Predávajúci sa zaväzuje, že všetky tovary špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy  a náhľad potlače 

podľa článku III. bod 3.3 tejto zmluvy  bude  dodávať priebežne na schválenie kupujúcemu. 

Schválenie kupujúcim prebehne do 2 pracovných dní od  ich predloženia  zo strany predávajúceho 

a v prípade pripomienok zo strany kupujúceho je ich predávajúci povinný zapracovať do 2 

pracovných dní.  

6.2. Kupujúci oznámi predávajúcemu mená osôb oprávnených konať za NŠC v náležitostiach kontrolnej 

činnosti týkajúcej sa  náležitostí uvedených v článku III. bodoch 3.2 a 3.3 tejto zmluvy.  

6.3. Predávajúci oznámi NŠC do 7 dní od podpisu tejto zmluvy mená osôb s ich  telefonickým či 

mailovým kontaktom, ktoré budú  za predávajúceho  zodpovedné  za plnenie predmetu zmluvy.  

Článok VII. 

Zodpovednosť za akosť,  vady a záruky 

7.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy má v dobe  prevzatia zmluvne dohodnuté 

vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, 

alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve 

predpokladaným účelom. 

7.2. Predávajúci  zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania kupujúcemu. Za vady, 

ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu zmluvy, zodpovedá  predávajúci iba vtedy, ak boli 

spôsobené porušením jeho povinností. 

Článok VIII. 

Zmluvné pokuty a sankcie 

8.1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na zmluvnej pokute pre prípad  ak  predávajúci nedodrží termín 

dodania predmetu zmluvy v zmluvne dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť kupujúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške 30 %  z  ceny  predmetu zmluvy .  

8.2. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od 

toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno 

vymáhať samostatne. 

8.3. Pri nedodržaní termínu zo strany Kupujúceho   podľa článku IV. má  predávajúci  nárok  na úrok z 

omeškania vo výške v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

Článok IX. 

Odstúpenie od zmluvy  

9.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje  zmluva a § 344 a nasl.  Obchodného 

zákonníka. 

9.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane  oznámené písomne. 

9.3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch: 

9.3.1. ak predávajúci mešká so splnením zmluvného termínu a ak márne uplynie dodatočne 

stanovená lehota na plnenie, 

9.3.2. ak ide o vadné plnenie predávajúcim, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré v primeranej 

lehote neodstránil, 

9.3.3. nárokovania si zvýšenia ceny predmetu zmluvy v prípade ním vadne  zostaveného rozpočtu 

a tým aj ceny predmetu zmluvy.  
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9.4. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak  kupujúci neplní svoje zmluvné povinnosti a tým 

predávajúcemu znemožní plnenie zmluvy. Musí však vyzvať kupujúceho a určiť mu dodatočne 

primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade 

neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 

9.5. Žiadna zo strán nie je oprávnená túto zmluvu vypovedať. 

9.6. Túto zmluvu je možné kedykoľvek skončiť na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán. 

V tomto prípade náklady predávajúceho, ktoré do skončenia zmluvy vynaložil na zabezpečenie  

predmetu zmluvy nebudú zo strany kupujúceho  uhradené.  Zároveň je predávajúci  povinný vrátiť 

20 % preddavok, ktorý mu bol poskytnutý v zmysle článku IV ods. 4.9. tejto zmluvy. 

Článok X. 

Spoločné a záverečné ustanovenia  

10.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň po 

zverejnení podľa osobitného predpisu. 

10.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú (do dodania predmetu zmluvy v súlade s touto zmluvou). 

10.3. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami  

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

10.4. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán a to dodatkom  

v písomnej forme. 

10.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

10.6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a že akt uzavretia 

zmluvy vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú omylov, že nebola táto podpísaná v tiesni, 

alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

10.7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú jej prílohy: 

10.7.1. Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu kúpnej  zmluvy 

10.7.2. Príloha č. 2 – Ocenený výkaz položiek. 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

           Kupujúci                                                                                Predávajúci 


