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 Kúpna zmluva č. 111 / 2021                                    
 

uzatvorená v súlade s  ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení 

 

medzi  
 

Predávajúcim :  
Obchodné meno: 
Sídlo: 

Slovenská ústredná hvezdáreň 
Komárňanská 137, 974 01 Hurbanovo 

Kontaktné miesto: - 
Menom spoločnosti:  Mgr. Marián Vidovenec, generálny riaditeľ 
IČO: 164 852 
DIČ: 2021013082 
IČ DPH  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  
IBAN: SK4981800000007000069771 
BIC:          
Príspevková organizácia  

a 
  

Kupujúcim :  
Obchodné meno: 
Sídlo: 

Slovenská pošta, a. s. 
Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica  

Kontaktné miesto: Stredisko predplatného tlače 
Uzbecká 4, P.O.BOX 164, 820 14  Bratislava 214 

Menom 
spoločnosti: 

Ing. Elena Hegerová, PhD., riaditeľka úseku financií  
Ing. Igor Šulek, riaditeľ úseku obchodu  
Obidvaja na základe poverenia predstavenstva SP, a.s. podľa 
podpisového poriadku OS – 03 v platnom znení. 

IČO: 36631124 
DIČ: 2021879959 
IČ DPH SK 2021879959 
Bankové spojenie: Poštová banka 
Číslo účtu: 3001130011/6500 
IBAN: SK9765000000003001130011 

BIC:         POBNSKBA 

Spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu B. Bystrica, oddiel Sa, vl.č. 803/S 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

                   

1. Predmetom tejto zmluvy je: 
- záväzok  predávajúceho  dodávať  a predávať kupujúcemu   v  množstvách  podľa  

objednávky  výtlačky   periodickej  tlače  (ďalej len „časopis”), určenej  jednotlivo v prílohe, 
vrátane reklamných príloh a materiálov  (darčekové predmety určené konečnému 
spotrebiteľovi), ak sú  súčasťou   časopisu, a nadväzne na neho prevádzať vlastnícke 
právo na časopis,    

- záväzok  kupujúceho odobrať výtlačky časopisu od predávajúceho, zaplatiť predávajúcemu   
dohodnutú  kúpnu cenu a ďalej distribuovať a predávať časopis  predplatiteľom. 

Čl. II 

      Cena časopisu 
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1. Kúpna cena časopisu  je uvedená v Prílohe č. l tejto zmluvy. 
 
2. Predávajúci je povinný podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona č. 167/2008 Zb.z. o periodickej tlači 

a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) 
v platnom znení uvádzať spotrebiteľskú cenu príslušného časopisu  na každom vydaní. 

 
3. Spotrebiteľská cena, kúpna cena a distribučná cena, uvedené v Prílohe č. l tejto zmluvy, sú 

platné odo dňa podpísania tejto zmluvy. Kúpna cena tvorí rozdiel medzi spotrebiteľskou 
cenou časopisu (bez DPH) a distribučnou cenou (bez  DPH). Spotrebiteľská cena časopisu  
je platná a konečná pre predplatiteľov počas ich celého predplatiteľského obdobia. 

 
4. Novú spotrebiteľskú cenu oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr šesť týždňov pred 

plánovanou zmenou ceny časopisu.  
 

5. Nová spotrebiteľská cena, kúpna cena a distribučná cena  budú  uvedené v novej, zmenenej  
Prílohe č. 1  k tejto zmluve  a platné odo dňa  jej  podpísania. 

 
6. V prípade, že predávajúci sa rozhodne prerušiť alebo zrušiť vydávanie časopisu, je povinný 

túto skutočnosť oznámiť kupujúcemu najneskôr šesť týždňov pred nadobudnutím platnosti 
tohto rozhodnutia. Pri nedodržaní tejto lehoty uhradí predávajúci kupujúcemu náklady 
spojené s vrátením nerealizovanej časti predplatného. 

 
7. Kupujúci má právo kedykoľvek v priebehu predplatiteľského obdobia na základe zistenia 

skutočnej hmotnosti výtlačkov dodatočne dofakturovať rozdiel medzi už vyfakturovanou 
kúpnou cenou konkrétneho vydania titulu a zvýšenou cenou podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy (z 
dôvodov zvýšenej hmotnosti titulu) a to v lehote do 5 pracovných dní od zistenia dôvodov na 
zvýšenie ceny. 

 
Čl. III 

Miesto a splnenie dodávky  
 

1. Dodávka jednotlivých vydaní časopisu  sa považuje za splnenú vtedy, ak predávajúci 
odovzdá kupujúcemu objednané množstvo výtlačkov v expedičnej prevádzke kupujúceho, 
ktorou je MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO,a.s., areal GGT,a.s., Stará Vajnorská 9, 
831 04 Bratislava. 

                               
2.   Prevzatie dodávky potvrdí kupujúci na dodacom liste vystavenom predávajúcim. 

 
Čl. IV 

Vychádzanie  a čas dodania  
 

1.  Vychádzanie časopisu  je určené jeho periodicitou a počtom vydaní, ktoré sú uvedené 
v Prílohe č. 1 a dohodnutým „Harmonogramom objednávok a dodávok“ časopisu, ktorý je 
Prílohou č. 2 tejto zmluvy. Objednané  množstvo časopisu   odovzdá predávajúci  do 
expedičnej prevádzky kupujúceho  v pracovných  dňoch  (pondelok – piatok) v  čase od 
06.00 do 18.00 hod.. 

 

 
Čl. V 

Dodané množstvo 
 

1. Objednávky časopisu  nahlasuje kupujúci predávajúcemu emailom v deň uvedený 
v harmonograme objednávok a dodávok, ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy.   



 

 

Parafy:  

Kúpna zmluva 

Slovenská ústredná hvezdáreň 

Garant:                                 
UO / SPRRP/ ORPPZP / PT 

 
 

Číslo v CEEZ : 

Strana 3/5 
 

 

Klasifikácia informácií : 

 

Prijatie objednávky časopisu potvrdí predávajúci kupujúcemu e-mailom na adresu: 
ganisinova.renata@slposta.sk   

 
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu spolu s objednaným množstvom výtlačkov aj  

výtlačky pre odôvodnené potreby kupujúceho (ďalej len „pracovné výtlačky“) a to v počte 
určenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  Pracovné výtlačky dodá predávajúci kupujúcemu 
bezodplatne.  Slúžia najmä na urýchlené vybavovanie nových predplatiteľov, prípadné 
reklamácie  a pod.   

 
3. V prípade, že všetky výtlačky obsahujú reklamné prílohy a materiály (darčekové predmety 

určené konečnému spotrebiteľovi), je predávajúci povinný ich dodať do celého objednaného 
množstva kupujúcim. 

 
4. Tolerancie dodávaného množstva oproti objednávke nie sú prípustné a kupujúci nenesie 

zodpovednosť za výtlačky dodané nad rámec objednávky. 
 
5. Každý jednotlivý balík dodaného časopisu  musí byť označený názvom časopisu, menom 

kupujúceho a počtom výtlačkov v štandardnom balení, pokiaľ nie je dodaný na označenej 
palete. Súčasťou dodávky je dodací list predávajúceho, na ktorom predávajúci uvedie názov 
časopisu , množstvo, balenie, počet štandardných balíkov, počet kusov v poslednom 
(neštandardnom) balíku, počet vratných obalov. Odvoz vratných obalov je na náklady 
predávajúceho. V prípade čiastkovej dodávky je predávajúci povinný vyhotoviť dodací list ku 
každej dodávke. 

 
6. Chýbajúce výtlačky v štandardnom balíku reklamuje kupujúci ihneď po expedícii a predávajúci 

tento chýbajúci počet dodá kupujúcemu do 24 hodín od ich reklamovania. 
 
7. Predávajúci zodpovedá za kvalitu výtlačkov, vrátane reklamných príloh a materiálov. Možné 

kvalitatívne chyby má kupujúci právo reklamovať bez zbytočného odkladu po ich zistení. Takto 
reklamované výtlačky predávajúci okamžite dopošle kupujúcemu spolu s prípadnými 
reklamnými prílohami a materiálmi, ak sú jeho súčasťou. 

 
8. Porušenie zmluvných povinností uvedených v čl. V zmluvy predávajúcim zakladá jeho 

zodpovednosť za faktické kvantitatívne a kvalitatívne vady tovaru. Takéto porušenie zmluvy sa 
bude považovať za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia nárokov kupujúceho 
z vád tovaru v zmysle § 436 ods. 1 písm. a)- d) Obchodného zákonníka. Nárok na náhradu 
škody tým nie je dotknutý. 

 
Čl. VI 

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán  

1. Predávajúci a kupujúci sú povinní vzájomne si poskytovať nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pri 
plnení tejto zmluvy. 

 

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia dohodnutého 
počtu výtlačkov časopisu  v mieste podľa čl. III ods. 1 tejto zmluvy  len za skutočne dodané 
a prevzaté množstvo periodík. 

 
3. Na základe žiadosti predávajúceho a po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, poskytne  

kupujúci predávajúcemu údaje o počte predplatiteľov, ktorým kupujúci predáva a dodáva 
výtlačky kúpené od predávajúceho,  a to podľa dĺžky predplatiteľského obdobia.                         

mailto:ganisinova.renata@slposta.sk
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Čl. VII 
Fakturácia a  platobné podmienky   

 
1. Predávajúci je oprávnený fakturovať kupujúcemu kúpnu cenu v zmysle Prílohy č. 1 podľa § 19, 

ods.3 zákona o DPH za skutočne dodaný a prevzatý počet výtlačkov časopisu  podľa čl. III 
tejto zmluvy, pričom sa zaväzuje doručiť faktúru kupujúcemu jedenkrát mesačne.  

 

2. Každá faktúra musí spĺňať náležitosti stanovené platným zákonom o DPH. V opačnom prípade 
má kupujúci nárok neúplnú faktúru vrátiť, pričom v novo vystavenej faktúre musí byť upravený 
aj dátum splatnosti. Vo faktúre musí predávajúci uviesť:  

a) dodaný počet výtlačkov, ktorý je znížený o počet pracovných výtlačkov, 
b) výšku kúpnej ceny bez DPH, 
c) výšku DPH. 

 

3. Dohodou zmluvných strán sa lehota splatnosti každej faktúry stanovuje na 14 dní odo dňa jej 
preukázateľného doručenia kupujúcemu. 

 

4. Predávajúci vystaví faktúru na obchodné meno a sídlo kupujúceho: Slovenská pošta, a. s., 
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 a zašle ju na kontaktné miesto kupujúceho, 
ktorým je: Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.BOX 164, 820 
14 Bratislava 214.  

 

5. Prípadné opravy, ktoré majú dopad na účtované doklady, musia obe zmluvné strany písomne 
uplatniť do 15 dní odo dňa, kedy chybu zistili. 

 
 Čl. VIII 
Sankcie 

 
1. V prípade, že predávajúci nedodrží podmienky podľa čl. V. ods. 3 tejto zmluvy, môže kupujúci 

vyúčtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške kúpnej ceny za každý dodaný výtlačok 
bez reklamnej prílohy a materiálu. 

 
2. V prípade, že kupujúci nedodrží podmienky podľa čl. VII ods. 3 tejto zmluvy, môže predávajúci  

uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  
 

3. V prípade, že predávajúci neoznámi zmenu balenia časopisu  minimálne 1 deň pred dodaním,  
ktorá  vyplýva   z  čl. V  ods. 5,  môže byť expedovaný v náhradnom termíne, nasledujúci deň.                              

 
Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:  
a) Príloha č. 1 –  Špecifikácia periodika a cena 
b) Príloha č. 2 – Harmonogram objednávok a dodávok časopisu 

 
2.  Zmluva sa môže meniť a doplňovať iba prílohami a dodatkami v písomnej forme. Prílohy 

a dodatky musia byť podpísané oprávnenými osobami. 
  
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluvné 

strany sú  uzrozumené s  tým, že  táto  zmluva sa  považuje za  zmluvu u zatváranú  v bežnom 
obchodnom styku v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších predpisov. Zároveň zmluvné strany súhlasia s tým, že Slovenská pošta, a. 
s., zverejní informáciu o uzatvorení tejto zmluvy v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády SR a to v rozsahu a štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády SR č. 498/2011 Z.z. 
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ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv 
a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. 

 
4.  Zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiacov,  ktorá začína plynúť          

1. dňom mesiaca nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď 
musí byť písomná a môže sa dať z akýchkoľvek dôvodov alebo aj bez uvedenia dôvodu. Za 
preukázateľné doručenie výpovede sa považuje aj odmietnutie prevzatia výpovede. V prípade, 
že bola výpoveď doručená prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb a zásielka, ktorej 
obsahom bola výpoveď, sa vráti ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za 
doručenú dňom, v ktorom bol poskytovateľom poštových služieb vykonaný pokus o jej 
doručenie. 

  
5. Zmluvu je rovnako možné ukončiť dohodou zmluvných strán, príp. odstúpením od zmluvy. 

Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej strane a musí 
byť v ňom uvedený dôvod odstúpenia. Na doručovanie odstúpenia od zmluvy sa primerane 
použijú ustanovenia tejto zmluvy o doručovaní výpovede.  

 
6. Odosielateľ prehlasuje, že sa dôkladne oboznámil s Protikorupčným kódexom obchodného 

partnera, ktorý je dostupný na www.posta.sk. s jeho znením súhlasí a zaväzuje sa ho 
dodržiavať, na znak čoho pripája pod znenie Zmluvy svoj podpis. 

 
7. V prípade akéhokol'vek porušenia Protikorupčného kódexu obchodného partnera je Slovenská 

pošta, a.s., oprávnená okamžite odstúpiť od Zmluvy. 
 
8. Kúpna zmluva je podpísaná v štyroch vyhotoveniach, z  toho jedno vyhotovenie je pre 

predávajúceho a tri pre kupujúceho. 
 
9. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť v tiráži periodika informáciu s týmto textom: 

Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky do 
zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.BOX 
164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk; predplatne@slposta.sk . 

 
10. Na všetky ďalšie vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktoré nie sú upravené touto 

zmluvou, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 

V  Bratislave, dňa 30.12.2020                                                                                
 

Za predávajúceho:                                             Za kupujúceho: 

 
 
...............................................                      ................................................ 
Mgr. Marián VIDOVENEC                                 Ing. Elena HEGEROVÁ, PhD. 
generálny riaditeľ SÚH                                               riaditeľka úseku financií 
SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ                              Slovenská pošta, a.s. 
 
    

                                                                   ................................................. 
                                                                         Ing. Igor ŠULEK   
                                                                                  riaditeľ úseku obchodu  
                                                                                  Slovenská pošta, a.s.  

mailto:zahranicna.tlac@slposta.sk
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