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Zmluva o dodaní tovaru  č. 629-2022 

 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších právnych predpisov 
________________________________________________________________________ 

 
 

1. Zmluvné strany 

 
1. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
sídlo: Židovská 1,  815 15 Bratislava 
IČO: 30794544 
DIČ: 2021795358 
IČ DPH: SK 2021795358 
IBAN: SK05 0900 0000 0050 2800 1024 
konajúce osobou: Mgr. Katarína Hulíková, riaditeľka 
      
(ďalej len "kupujúci") 

a 
2. vytvorené na Slovensku, s.r.o. 
sídlo: Dobrovičova 4, 811 02 Bratislava 1 
IČO: 52034381 
DIČ: 2120881565 
IBAN: SK30 8330 0000 0029 0154 7555 
Spoločnosť zastúpená:  Mgr.Art. Nina Augustínová, PhD., konateľ 

    Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 132940/B 
     (ďalej len „predávajúci“) 
 

2. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu porcelánové poháre 
v papierovej krabičke s nálepkou podľa dodaného prototypu, schváleného kupujúcim (ďalej 
len „tovar“) a záväzok kupujúceho riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu za 
podmienok a vo výške, dohodnutých v tejto zmluve.  

2. Tovar bude dodaný s potlačou a popisom na nálepke v troch variantoch a to v maximálnom 
množstve 400 ks z každého variantu.  Grafické podklady k vyhotoveniu jednotlivých variant 
tovaru dodá kupujúci predávajúcemu bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti 
tejto zmluvy, najneskôr však pred vystavením objednávky podľa čl. 3. tejto zmluvy. 
Grafické podklady podľa predchádzajúcej vety sú majetkom kupujúceho a predávajúci sa 
zaväzuje neposkytnúť ich tretej strane a súčasne sa predávajúci zaväzuje nakladať s nimi 
výlučne na účely vyhotovenia objednávky.  



Strana 2 z 6 
 

 

3. Spôsob dodania tovaru 

1. Plnenie tejto zmluvy je možné výlučne na základe objednávky. Pre vylúčenie pochybností, 
táto zmluva nezaväzuje kupujúceho k vystaveniu objednávky.  

2. Objednávka musí obsahovať označenie tejto zmluvy, dátum vystavenia objednávky, presné 
určenie objednávaného tovaru  (počet ks z jednotlivých variantov), termín a miesto dodania 
tovaru, ako aj e – mailový a telefonický kontakt na zamestnanca kupujúceho, zodpovedného 
za prevzatie tovaru.  

3. Predávajúci je povinný písomne, najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia objednávky 
písomne odsúhlasiť takúto objednávku formou doručenia potvrdenia o jej akceptácii. 
Potvrdenie o akceptácii objednávky zašle predávajúci e – mailom zamestnancovi 
kupujúceho, zodpovednému za prevzatie tovaru. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa 
akceptácie objednávky zašle kupujúcemu na schválenie spôsob a parametre potlače tovaru 
podľa dodaných grafických podkladov. 

5. Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať v zodpovedajúcej kvalite.  

6. Proces odovzdávania a preberania tovaru sa uskutoční formou preberacieho protokolu, 
ktorého vzor je uvedený v Prílohe č.1 tejto zmluvy. Poverený zamestnanec kupujúceho je 
povinný objednaný tovar prevziať formou preberacieho protokolu a to len prípade, ak 
dodaný tovar  súhlasí s objednávkou a schváleným prototypom čo do druhu a množstva.  

7. Vlastnícke právo k tovaru dodaného kupujúcemu prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru  
a podpisom preberacieho protokolu.  

 

4. Cena a platobné podmienky 

1. Kupujúci sa zaväzuje, že za tovar dodaný riadne a včas na základe tejto zmluvy uhradí 
predávajúcemu cenu vo výške 11.760,-€ s DPH. Dohodnutá cena je stanovená v súlade so 
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky MF 
SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
právnych predpisov. 

2. Kúpna cena podľa bodu 1. tohto článku zmluvy je uvedená za 1200 ks pohárov vrátane 
krabičiek a nálepiek a zahŕňa všetky náklady predávajúceho spojené so spracovaním 
grafického návrhu, výroby, manipulácie, balenia a dopravy a je platná počas celej doby 
trvania zmluvného vzťahu. 
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3. Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu za riadne a včas dodaný tovar 
bezhotovostne, bankovým prevodom na účet predávajúceho, uvedený v tejto zmluve a to na 
základe faktúry vystavenej predávajúcim v súlade s týmto článkom zmluvy. 

4. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru za riadne a včas dodaný tovar na základe 
objednávky. Súčasťou faktúry musí byť preberací protokol, podpísaný zodpovedným 
zamestnancom kupujúceho.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru na sumu 
5.880,-€. Zvyšok kúpnej ceny bude uhradený po dodaní tovaru na základe vyúčtovacej 
faktúry.  

6. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu len za predávajúcim 
skutočne dodaný tovar.  

7. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov.  

8. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 

 
5.     Práva a povinnosti zmluvných strán  

1. Predávajúci je povinný plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy vo svojom mene na 
vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou v zmysle podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve a zodpovedá za kvalitu ním dodaného tovaru.  

2. Predávajúci zodpovedá za vady ním dodaného tovaru, ktoré vznikli zavinením zo strany 
jeho zamestnancov alebo subdodávateľov. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oboznamovať so všetkými novými skutočnosťami, 
ktoré môžu mať vplyv na plnenie tejto zmluvy. 

4. 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 tovaru na 
základe objednávky kupujúceho, zaväzuje sa bez zbytočného odkladu túto skutočnosť 
oznámiť kupujúcemu. 

6. Záruka a vady 

1. Predávajúci poskytne kupujúcemu na dodaný tovar záruku v trvaní dvoch rokov odo dňa 
prevzatia tovaru kupujúcim a podpisom preberacieho protokolu. 

2. Kupujúci je oprávnený pri zistení zjavných vád pri preberaní objednaného tovaru uplatniť 
reklamáciu a odmietnuť prevziať dodávaný tovar.  Dôvody uvedie v preberacom protokole. 
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3. Skryté vady je kupujúci oprávnený reklamovať najneskôr do konca záručnej doby. 
V prípade oprávnenej reklamácie kupujúceho je predávajúci povinný vymeniť vadný tovar 
za tovar bez vád, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

4. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou manipuláciou, alebo nesprávnym  
skladovaním predmetu plnenia kupujúcim. 

 

7. Zodpovednosť za škody a zmluvné pokuty 

1. Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru v zmysle vystavenej objednávky v lehote 
a za podmienok stanovených v článku 2. tejto zmluvy, kupujúci má nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 5% z nedodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania, 
najmenej však 300,-€ a to osobitne za každý prípad omeškania a predávajúci je povinný túto 
zmluvnú pokutu zaplatiť. 

2. Ustanovenie ods.1 neplatí v prípade vyššej moci. 

3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody 
podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

4. 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. 

8. Osobitné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobú určitú do 31.12.2022. 

2. Vzťah zmluvných strán sa riadi výlučne touto zmluvou, príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

3. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších právnych predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie zverejnenie tejto Zmluvy v 
zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
právnych predpisov. 

4. Túto zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán formou 
písomných dodatkov k zmluve. 

5. 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: 
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a) ak predávajúci opakovane poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä dohodnutých 
termínov, obsahu a kvality tovaru, 

b) ak kupujúci v rozpore s touto zmluvou bezdôvodne neprevezme bezchybný tovar ani do 
10 dní odo dňa písomného vyzvania kupujúceho predávajúcim, 

c) ak kupujúci neuhradí prevzaté plnenie predmetu zmluvy v termíne do 30 dní po 
uplynutí dátumu splatnosti. 

6. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú 
ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú 
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného 
vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím 
iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru 
neplatného ustanovenia. 

7. Zmluvné strany budú všetky prípadné spory v súvislosti so zmluvou riešiť prednostne 
mimosúdnou cestou, a to vzájomnými rokovaniami a dohodou. V prípade, ak zmluvné 
strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou 
cestou podľa právnych predpisoch platných v Slovenskej republiky. 

8. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých  jedno (1) 
vyhotovenie dostane kupujúci a jedno (1) vyhotovenie dostane predávajúci.  

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a že vyjadruje ich 
skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok, na dôkaz čoho ju podpisujú. 

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

________________________ 

 
 
 

________________________ 
Mgr. Katarína Hulíková Mgr.Art. Nina Augustínová, PhD. 

riaditeľka BKIS konateľka spoločnosti 
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Príloha č.1 zmluvy č. 629-2022 

PREBERACÍ PROTOKOL 
k zmluve o dodaní tovaru č........... 

uzatvorenej podľa § 299 ods.2 a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších právnych predpisov 

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

 
ktorou bolo objednané dodanie tovaru 

 
Kupujúci: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
 
a 
 
Predávajúci: 
Sídlo: 
V zastúpení: 

 
Poverený zamestnanec ................................................................................................................. 
týmto potvrdzuje, že prevzal/a od predávajúceho v súlade s vyššie uvedenou zmluvou nasledovné: 
 P.č. Druh odovzdávaného/preberaného tovaru MJ počet 

    

     

    

Predávajúci vyhlasuje, že položky v tomto preberacom protokole boli dodané v súlade s vyššie 
uvedenou zmluvou a objednávkou. 

Dátum: 

Miesto prevzatia: 

………………………………………………… ………………………………………………….. 

Poverený zamestnanec kupujúceho Za predávajúceho 

 


