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MINISTERSTVO OBRANY SR 
 Úrad pre investície a akvizície 
––––––––––––––––––––––––––  Výtlačok číslo:  
Č. p.: ÚIA-508/2011- OdŠONMŠ   Počet listov:   4 

                                                                                                                     Príloha : 1/1 

 

KÚPNA ZMLUVA č. 2011/354 
uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, v súlade s ustanovením § 11 
zákona NR SR č.278/1993 Z. z. o správe majetku  štátu v znení neskorších predpisov . 

 

 

 

 
Článok I 

Zmluvné strany 

 

 

1.1. Kupujúci:              PATRIA, a.s.  

  Miletičova 1 

 

 821 08 Bratislava 

 
Zastúpený:             Ing. Jozefom LAUFEROM  

                                      člen predstavenstva                              tel: XXXXXXXXX 

IČO:                     31 388 701 

 

Číslo účtu:                   XXXXXXXXXXXXX 

 

Zapísaný :            Na Okresnom súde  v Bratislava I 

                                     Oddiel Sa , vložka číslo 790/B 
 
Povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom číslo:08030602002 
 
 
1.2. Predávajúci: SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
 Ministerstvo obrany SR 
 Úrad pre investície a akvizície 
 Kutuzovova 8 
  
                              832 47 Bratislava 
 
Zastúpený:                   Ing. Pavlom LÍŠKOM  

                                      riaditeľom Úradu pre investície a akvizície 

  

Vybavuje:                     Ing. Miroslav LIPTÁK                      tel.: 02/44250320, kl. 317654 
                                                         fax : 02/44452074 
IČO: 30845572 

 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
 
 č. ú. 7000171135/8180 
 

tel:02/554
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Článok II. 
Predmet kúpnej zmluvy 

2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe  Ministerstva 
obrany SR špecifikovaný v prílohe č.1 , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.   

2.2.   Kupujúci berie na vedomie, že predmetom tejto kúpnej zmluvy, ktorý je uvedený v  Prílohe 1 
pod poradovými číslami 1až 13 je konvenčná výzbroj a technika ozbrojených síl Slovenskej 
republiky (ďalej len OS SR) podliehajúca kontrolnému a verifikačnému režimu zo strany 
Ministerstva obrany SR (ďalej „MO SR“). 

2.3.   Kupujúci súčasne berie na vedomie, že predmet kúpnej zmluvy špecifikovaný v bode  2.2. tohto 
článku je konvenčná výzbroj a technika OS SR, ktorá sa podľa ustanovení článku III ods. 1 
písm. D a E a článku IX ZoKOS považuje za „techniku čakajúcu  po vyradení z výzbroje na 
odoslanie alebo na export na zníženie“ a zároveň sa jej týkajú aj ustanovenia zákona č. 
179/1998z. z.  o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon 
č. 179/1998 Z. z.“) a zákona číslo 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

Článok III. 
Účel kúpy predmetu kúpnej zmluvy 

3.1.   Kupujúci kupuje predmet kúpnej zmluvy uvedený v článku II. tejto kúpnej zmluvy za účelom 
jeho exportu, odpredaja inému subjektu, alebo likvidácie v súlade s  procedúrami definovanými 
ZoKOS a platnou legislatívou Slovenskej republiky.  

 
Článok IV. 

                                                             Cena 

4.1. Cena je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. 

4.2. Cena za celý predmet zmluvy je 69 338,06 € (slovom Šesťdesiatdeväťticístristotridsaťosem 
06/100 eura. Predávajúci nie je platiteľom  DPH. 

 
Článok V. 

Miesto, termín a spôsob plnenia kúpnej zmluvy 

5.1. Kupujúci prevezme predmet zmluvy v mieste plnenia a to u VÚ 5728 Martin a VÚ 5728 
Moldava nad Bodvou podľa Prílohy 1, až po zaplatení dohodnutej ceny.  

5.2.  Odber predmetu kúpnej zmluvy v mieste plnenia vykoná  kupujúci vlastnými silami, 
prostriedkami a na vlastné náklady, a to v termíne najneskôr do 150 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy v pracovných dňoch a v čase pravidelnej pracovnej doby OS SR. Termín 
odberu predmetu zmluvy v mieste plnenia je kupujúci povinný prerokovať s veliteľmi útvarov – 
miest uloženia najmenej päť pracovných dní pred jeho prevzatím. Kupujúci potvrdí prevzatie 
predmetu zmluvy podpisom preberacieho zápisu. Jeden výtlačok podpísaného preberacieho 
zápisu zašle vydávajúci útvar, resp. zariadenie na ÚIA/MO SR ako aj na MO 
SR/SEOPMVL/SVC. 

5.3.  Zmluva je považovaná zo strany predávajúceho za splnenú odovzdaním predmetu zmluvy 
kupujúcemu v mieste plnenia, podpísaním preberacieho zápisu kupujúcim a potvrdením 
o likvidácii predmetu kupujúcim v termíne podľa bodu 10.6. tejto zmluvy, najneskôr však do 
termínu 48 mesiacov po podpise zmluvy obidvomi zmluvnými partnermi. Súčasne kupujúci 
preberá záväzok splnenia podmienok stanovených v bode 10.6. tejto zmluvy aj v prípade prevodu 
vlastníckych práv k predmetu kúpnej zmluvy na tretí subjekt. 

5.4.  Ak kupujúci neprevezme predmet zmluvy v dohodnutom  termíne podľa článku V. tejto zmluvy 
z dôvodov na jeho strane, zaniká platnosť zmluvy a zmluvným stranám z nej nevyplývajú žiadne 
práva a ani povinnosti, okrem povinnosti predávajúceho vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu 
za neodobratý predmet alebo časť predmetu zmluvy a povinnosti kupujúceho uhradiť 
predávajúcemu zmluvnú pokutu podľa článku IX. bod 9.1. tejto zmluvy. 

 
Článok VI. 
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Platobné podmienky 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli na platbe vopred. 
6.2. Predávajúci po nadobudnutí platnosti zmluvy vystaví daňový doklad – faktúru na dohodnutú 

kúpnu cenu  za predmet zmluvy a odošle ju na adresu kupujúceho v dvoch vyhotoveniach.  
6.3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu do 14 dní odo dňa doručenia faktúry a ako 

variabilný symbol pri platbe uvedie číslo faktúry.  
6.4. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady faktúry považuje dátum pripísania platenej sumy    na 

účet predávajúceho v jeho banke. 
 

Článok VII. 
                                                      Kvalita tovaru 

7.1. Kupujúci je oboznámený so stavom predmetu zmluvy. Predmet zmluvy nebude pre potreby 
kupujúceho predávajúcim opravovaný, upravovaný ani vylepšovaný. Na predmet zmluvy 
predávajúci neposkytuje kupujúcemu záruku. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu 
každú súčasť predmetu zmluvy podľa dokumentov ( zoznam predmetov v súprave, zoznam ND 
a príslušenstva) platných ku dňu súdnoznaleckého ohodnotenia predmetu zmluvy.  

 
 
 

Článok VIII. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

8.1.  Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím v mieste plnenia. 
 

Článok IX. 

Zmluvné pokuty a sankcie 
9.1.   V prípade, že kupujúci neprevezme predmet zmluvy v dohodnutej lehote podľa článku  

V. bod 5. 3. z  dôvodu na jeho strane, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške 10% z ceny neodobratého množstva predmetu zmluvy. 

9.2.  Ak predávajúci neumožní prevzatie techniky kupujúcim v dohodnutom termíne podľa  
článku V. bod 5. 3. tejto zmluvy uhradí kupujúcemu všetky preukázateľne vzniknuté 
náklady. Prevzatie predmetu zmluvy bude vykonané v novom dohodnutom termíne. 

 
Článok X. 

Zvláštne ustanovenia 
10.1. Kupujúci berie na vedomie, že predmet zmluvy uvedený  v Prílohe č.1 pod poradovými číslami 

1. až 13.  tejto Prílohy 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, podlieha kontrolnému 
a verifikačnému režimu MO SR – jej plnenie pre predmet zmluvy uvedený  v Prílohe 1 pod 
poradovými číslami 1až 7. zaisťujú nasledujúce zvláštne ustanovenia tohto článku X.  

10.2. Predmet zmluvy bude po uhradení faktúry a odobratí z miesta uloženia  priamo vyvezený 
z územia Slovenskej republiky do Českej republiky. Kupujúci berie na vedomie, že 
znižovania podľa tohto bodu bude 15 dní pred začatím likvidácie notifikované všetkým 
zmluvným štátom ZoKOS. 

10.3. V prípade, že sa kupujúci na základe svojho vlastníckeho práva, ktoré mu vyplýva z čl. VIII. 
tejto kúpnej zmluvy rozhodne, alebo bude vplyvom vonkajších okolností nútený akokoľvek 
zmeniť miesto uloženia, alebo odsunie resp. presunie za účelom exportu, odpredaja, alebo 
likvidácie predmet kúpnej zmluvy, je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať najneskôr 
10 dní vopred  ÚIA a MO SR/SEOPMVL/SVC. Kupujúci poskytne v súvislosti so zmenami 
týkajúcimi sa miesta uloženia  predmetu kúpnej zmluvy uvedeným subjektom všetky relevantné 
informácie vyplývajúce z ustanovení Protokolu o notifikácii a výmene informácií ZoKOS a to 
vžy v termínoch k 31.3; 30.6; 30.9. a 30.11., až do úplného zlikvidovania, resp. exportu 
predmetu zmluvy zasielaním informácie o jeho počtoch a uložení na MO SR/SEOPMVL/SVC. 

10.4. Predmet zmluvy nebude exportovaný do zahraničia bez platnej licencie vydanej Ministerstvom 
hospodárstva SR. Predmet zmluvy, alebo jeho časť je možné odpredať inému subjektu. V 
prípade odpredaja predmetu kúpnej zmluvy alebo jeho časti inej oprávnenej osobe právnickej 
osobe, avšak iba za podmienok stanovených v zákone č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s 
vojenským materiálom  preberie  kupujúci povinnosti vyplývajúce z tejto kúpnej zmluvy. 

10.5. Kupujúci môže predmet zmluvy využiť aj na zberateľské účely  za dodržania podmienok 
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stanovených v zákone č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom.  
10.6. Kupujúci je povinný najmenej 10 dní pred začatím odsunu predmetu zmluvy z VÚ 5574 

Nemecká a VÚ 5728 Moldava nad Bodvou na miesto uloženia oznámiť písomne začatie 
odsunu MO SR/SEOPMVL/SVC. Rovnako je povinný urobiť aj keď odsun celého predmetu 
zmluvy ukončí. Ukončenie odsunu je povinný nahlásiť do troch dní od jeho skončenia. 
Kupujúci berie na vedomie, že miesto znižovania podľa bodu 10.2. tohto článku bude uvedené 
v Ročnej výmene informácii SR, ktorú SR poskytuje všetkým zmluvným štátom Zmluvy 
o konvenčných ozbrojených silách v Európe 

10.7. Začiatok znižovania predmetu kúpnej zmluvy je kupujúci povinný oznámiť MO 
SR/SEOPMVL/SVC najneskôr 30 dní pred termínom znižovania. 

10.8. Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade znižovania predmetu zmluvy uvedeného v Prílohe č. 1, 
písomne vyzve MO SR/SEOPMVL/SVC na obhliadku spôsobu vykonávania ničenia za účelom 
kontroly dodržiavania relevantných ustanovení Protokolu o postupoch pri znižovaní konvenčnej 
výzbroje a techniky obmedzovanej zmluvou o konvenčných ozbrojených silách v Európe. 
Termín vykonania obhliadky stanoví kupujúcemu v písomnej odpovedi na výzvu riaditeľ SVC 
MO SR. Po vykonaní obhliadky spracujú pracovníci SVC zápis z obhliadky ničenia a vyhotovia 
fotodokumentáciu. Kupujúci umožní vykonanie kontroly predmetu kúpnej kúpnej zmluvy 
pracovníkom MO SR/SEOPMVL/SVC a medzinárodným kontrolným orgánom po dobu 
uloženia predmetu kúpnej zmluvy na území Slovenskej republiky a to v priestoroch 
notifikovaného miesta jeho uloženia. 

 
Článok XI. 

                                                Záverečné ustanovenia 

11.1. Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami  zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Táto zmluva sa povinne zverejňuje 
v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

11.2.  Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných 
strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

11.3.  Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými súvisiacimi právnymi 
predpismi. 

11.4.  Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie obdrží kupujúci a tri  
vyhotovenia obdrží predávajúci. 

 
 

Bratislava, dňa                                    Bratislava, dňa 
                                                    
        
 

   Za kupujúceho                                                          Za predávajúceho 
 

  Ing. Jozef LAUFER                                             Ing. Pavol LÍŠKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERSTVO OBRANY SR

Úrad pre investície a akvizície Príloha č.: 1

Výtlačok číslo:

k.č.p. ÚIA-508/2011-OdNMŠ

Počet listov: 1 

Číslo Číslo podvozku Miesto  uloženia

motora

1. 152 mm ShKH vz. 77 - DANA 3536724 0102000300000 ksp 1 1549 258521930025185 5728 Martin

2. 152 mm ShKH vz. 77 - DANA 3712456 0102000300000 ksp 1 4532 506981930043087 5728 Martin

3. 152 mm ShKH vz. 77 - DANA 3120503 0102000300000 ksp 1 93052045 0023 5728 Martin

4. 152 mm ShKH vz. 77 - DANA 4036117 0102000300000 ksp 1 11358 948641930071290 5728 Martin

5. 152 mm ShKH vz. 77 - DANA 3940228 0102000300000 ksp 1 8427 75718193061588 5728 Martin

6. 152 mm ShKH vz. 77 - DANA 3554966 0102000300000 ksp 1 1277 222241930022685 5728 Martin

7. 152 mm ShKH vz. 77 - DANA 3518429 0102000300000 ksp 1 1462 246291930024285 5728 Martin
8. 120 mm Mínomet L (bez PV3S-ZČ) 00034 0102000530009 ksp 1 5728 Moldava

9. 120 mm Mínomet L (bez PV3S-ZČ) 00043 0102000530009 ksp 1 5728 Moldava

10. 120 mm Mínomet L (bez PV3S-ZČ) 00044 0102000530009 ksp 1 5728 Moldava

11. 120 mm Mínomet L (bez PV3S-ZČ) 00237 0102000530009 ksp 1 5728 Moldava

12. 120 mm Mínomet L (bez PV3S-ZČ) 02 0102000530009 ksp 1 5728 Moldava

13. 120 mm Mínomet L (bez PV3S-ZČ) 026 0102000530009 ksp 1 5728 Moldava

69 338,06Cena za blok

krycie číslo útvaru

69 338,06

P.č. Názov materiálu
Evidenčné číslo 

materiálu

Vojenské číslo 

materiálu
MJ Množstvo

Cena za blok v 

€ 
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