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KÚPNA  ZMLUVA   
uzatvorená v zmysle § 102 ods.2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a v zmysle ustanovenia § 409 Obchodného zákonníka. 
 

 
 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
Kupujúci : Ministerstvo obrany SR 

Zastúpený: 5. pluk špeciálneho určenia Žilina  
 Rajecká cesta 18 
 010 01 ŽILINA,  

Splnomocnený zástupca :  plukovník Ing. Ľubomír ŠEBO, veliteľ  
IČO : 0030845572 

Bankové spojenie :  ŠP, Trenčín 
číslo účtu :  7000171928/8180 

  
 

(ďalej len „kupujúci“) 
a 

 
 

Predávajúci : NORMÁL, s.r.o. 
Štatutárny orgán: Ján Bílek 

 Ing. Karel Bílek 
 Ing. Jozef Špánik 

Adresa: Sučianská cesta 31 
 036 08 Martin  

IČO : 31593402 
IČ - DPH : SK2020433008 

Bankové spojenie :  Tatrabanka a.s. 
číslo účtu :  2624370906 / 1100 

  
 

 
 

Predávajúci je zapísaný v OR OS  v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 1443/L. 
 

(ďalej len „predávajúci“) 
 

uzavreli v súlade s § 409 Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu  (ďalej len „KZ“) 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo obrany SR        V Žiline dňa:          . januára 2013  
5. pluk špeciálneho určenia ŽILINA              Výtlačok č.: 

Č.p. 5.pŠU -100/ 2013             Počet listov:4 

   Počet príloh: 
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Článok 2 

Predmet  zmluvy 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava obchodných podmienok nákupu tovarov, v sortimente , druhoch 

a kvalite uvedených v  prílohe č. 1 , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
2. Predmetom tejto zmluvy je aj dohoda o cene - výške zľavy za dodaný tovar, úprava platobných  a iných 

podmienok  pri dodávke tovaru. 
3. Uzatvorenie zmluvy je výsledkom procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. 

podprahovou metódou č.p.:5.pŠU-1023-2/2012 uverejnenej vo Vstníku UVO č. 221/2012 pod číslom 
13905-WYT zo dňa 19.11. 2012. Na základe víťaznej ponuky predávajúceho viď príloha č. 4. 

4. Obstarávanie konkrétneho množstva tovaru sa bude vykonávať na základe objednávky.  
 

Článok 3 
Cena 

 
5. Cena za predmet zmluvy je stanovená ponukou predávajúceho - výškou zľavy (podprahová zákazka č.p.  

5.pŠU-1023-2/2012 zo dňa 18.11.2012) na dodávky ovocia , zeleniny a zemiakov. 
6. Ceny komodít k tejto zmluve sú stanovené priemernými odbytovými cenami bez DPH v rámci Slovenskej 

republiky pre ovocie, zeleninu a zemiaky z veľkoobchodu  uvedené v Agrárnych trhových informáciách 
Slovenska, vydávaných PPA-ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska, Dobrovičova 12, 815 26 
Bratislava (ďalej len „ATIS“) v cenách bez DPH  (ďalej len „priemerné ceny v SR“) znížených o výšku 
zľavy v % danej v ponuke predávajúceho.  Výška zľavy predávajúceho v % je uvedená v prílohe č. 1. 
Ceny komodít bez DPH platne pre prvý štvrťrok 2013 znížené o výšku zľavy sú uvedené v prílohe 2.   

7. Úpravy cien tovarov tvoriacich predmet zákazky po nadobudnutí účinnosti zmluvy v období od 8.1.2013 
do 31.12.2013 budú realizované štvrťročne, prostredníctvom dodatkov k tejto zmluve k následovným 
dátumom: 29. marcu 2013, 28. júnu 2013 a 27. septembru 2013. Úprava ceny jednotlivých komodít 
predmetu zákazky na nasledujúci štvrťrok bude prepočítaná vždy z „priemerných cien v SR“ za posledný 
zverejnený týždeň v danom období. 

8. Prvé predajné ceny tovarov tvoriacich predmet zákazky na mesiac január 2013 sú stanovené na základe 
zverejnených cien v Agrárnych trhových informáciách Slovenska č. 31/2011 z 50. týždňa roku 2012, 
spôsobom podľa bodu 5 tohto článku.  

9. Nové ceny za tovary budú platiť vždy za objednávky zrealizované od prvého pracovného dňa v mesiaci 
nasledujúcom po podpísaní dodatku. 

10. V cenách predmetu zákazky podľa bodu 7, tohto článku sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho, 
vrátane prepravných nákladov do miesta dodania.  

11. Úprava cien na základe zmien právnych noriem upravujúcich výšku DPH nevyžaduje písomný dodatok 
ku zmluve. K zmene ceny dôjde dňom nadobudnutia účinnosti právnej normy upravujúcej výšku DPH. 

12. Vplyvy na zmenu ceny, ktoré je možné definovať do oblasti podnikateľského rizika, nebudú 
akceptované. 

 
Článok 4 

Platobné podmienky  
 
13. Právo na zaplatenie kúpnej ceny predávajúcemu vzniká riadnym splnením jeho záväzku spôsobom 

a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou. Fakturácia bude vykonaná po dodaní predmetu zmluvy 
a jeho prevzatí  oprávneným zástupcom kupujúceho  v mieste plnenia podľa tejto zmluvy. 

14. Predávajúci vystaví faktúru v dvoch vyhotoveniach s adresou kupujúceho najneskôr do 15 dní po dodaní 
predmetu zmluvy a potvrdení prevzatia tovaru ju doručí na adresu kupujúceho. 

15. Daňový doklad – faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade s § 71 ods. 2, zákona č. 222/2004 
Z.z. o dani z pridanej hodnoty. K faktúre je predávajúci povinný priložiť dodací list potvrdený oprávneným 
zástupcom kupujúceho.  

16. Kupujúci je povinný zaplatiť fakturovanú cenu v lehote 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia 
faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum pripísania fakturovanej sumy na účet 
predávajúceho. 

17. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad - faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené 
náležitosti, alebo inak je nesprávna, a to do dátumu jej splatnosti. Oprávneným vrátením daňového 
dokladu prestáva plynúť doba splatnosti, táto začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry. 
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Článok 5 
Podmienky plnenia kúpnej zmluvy 

 
18. Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar s ktorým predávajúci 

obchoduje v zmysle svojho predmetu činnosti v množstve a druhu vyplývajúcom z jednotlivých 
objednávok a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje tento 
tovar odobrať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. 

19. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vznikne predávajúcemu riadnym a úplným splnením jeho záväzku 
spôsobom a v mieste  plnenia v súlade s touto zmluvou. 

20. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím v mieste plnenia, podpisom 
dodacieho listu a zaplatením dohodnutej ceny. 

21. Kupujúci si vyhradzuje právo kúpiť tovar od iných dodávateľov, ak tento tovar bude výrazne lacnejší. t.j. 
lacnejší minimálne o 10 %  ceny podľa aktuálneho cenníka. 

22. V prípade, že predávajúci nedodrží druhy a množstva objednaných tovarov, čas plnenia uvedený 
v objednávke, má kupujúci právo zabezpečiť si nedodaný tovar u iného dodávateľa a uplatniť zmluvnú 
pokutu podľa článku 8.33 tejto zmluvy. 

Článok 6 
Všeobecné podmienky dodania a prevzatia tovaru 

 
23. Kupujúci objednáva tovar podľa svojej potreby, na základe písomnej, faxovej alebo telefonickej 

objednávky kupujúceho. V objednávke určí kupujúci dátum, čas plnenia, miesto plnenia, sortiment 
a množstvo objednaného tovaru. 

24. Predávajúci  sa zaväzuje dodávať objednaný tovar v požadovanom množstve, kvalite, druhu a akosti na 
adresu: Kuchynsko-jedálensky blok, 5. pluk špeciálneho určenia Žilina, Rajecká cesta 18, Žilina 010 01. 
Doba dodania tovaru je do 24 hodín od obdržania objednávky, alebo ak je v objednávke uvedená doba 
dodania nad 24 hodín. Doba dodania platí pre pracovné dni. Čas dodania do miesta plnenia je 
v pracovných dňoch v dobe 06.00 hod – 14.00 hod. 

25. Kupujúci je oprávnený  pri preberaní tovaru vykonávať kontrolu podmienok splnenia dodávky a to 
súhlasnosť s objednávkou čo do množstva, sortimentu a kvality dodávaného tovaru. Oprávnená osoba 
kupujúceho potvrdí prevzatie dodaného tovaru na dodacom liste svojím podpisom a odtlačkom pečiatky 
kupujúceho, t.j. odtlačkom pečiatky 5. pluk špeciálneho určenia Žilina, Rajecká cesta 18, Žilina 010 01.  

26. Oprávnenými osobami kupujúceho na preberanie tovaru sú : rtn. Karol Šamaj, des. Richard Goralka. 
Zmena osôb oprávnených preberať za kupujúceho tovar nevyžaduje formu písomného dodatku ku 
zmluve. Postačuje jednostranné písomné oznámenie kupujúceho. 

27. Predávajúci je povinný umožniť kontroly hygieny, výroby a prepravy tovaru orgánmi vojenskej 
veterinárnej služby a rešpektovanie ich záverov. 

28. Predávajúci sa zaväzuje prepravovať tovar v obaloch, ktoré sú obvyklé pre tento druh tovaru 
v obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie 
a ochranu tovaru pred vonkajšími vplyvmi.  Ak sú súčasťou dodávky tovaru aj vratné obaly, kupujúci ich 
vráti pri dodávke alebo pri najbližšej dodávke. Všeobecné požiadavky sú uvedené v prílohe č.3. 

29. Vo veciach tejto zmluvy za zmluvné strany vybavujú: 
  
 
Za predávajúceho  :  ......................................................................................................................................... 
                                                                        meno, priezvisko, telefón, e-mail 
 
Za kupujúceho       :  npor. Mgr. František DURAJ, 0903691669, 0960442460  frantisek.duraj@mil.sk   
 

Článok 7   
Záručná doba, zodpovednosť za chyby 

 
30. Zárukou za akosť podľa tejto zmluvy preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po dobu 

záruky spôsobilý na použitie na dohodnutý inak obvyklý účel a zachová si dohodnuté inak obvyklé 
vlastnosti. Účinky prevzatia tohto záväzku má aj vyznačenie dĺžky záručnej doby alebo doby trvanlivosti 
alebo použiteľnosti dodaného tovaru na jeho obale. Predávajúci zodpovedá za akosť vrátane skrytých 



                                                                                               - 4 -                          5. pluk špeciálneho určenia ŽILINA 

 
 

chýb tovaru  s vyznačenou dobou použitia, trvanlivosti, spotreby apod. na obaloch do konca takto 
vyznačenej doby.              

31. V prípade chybnosti zakúpeného tovaru kupujúci uplatňuje oznámenie chýb priamo u predávajúceho. 
Kupujúci je povinný chyby oznámiť telefonicky a potom písomne predávajúcemu bez zbytočného 
odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia 
reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť dňom odstránenia 
reklamovanej chyb. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia.  

 
Článok 8 

Zmluvné pokuty 
 

32. V prípade omeškania úhrady faktúry spojenej s plnením je predávajúci oprávnený požadovať úroky 
z omeškania    vo výške  0,05 %. Základom výpočtu úroku z omeškania je fakturovaná cena dodaného 
tovaru vrátane DPH.  

33. V prípade nedodania požadovaného druhu a množstva objednaných tovarov, prípadne nedodržania 
času plnenia objednávky zo strany predávajúceho uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50% 
z ceny objednávky vrátane DPH. Toto ustanovenie sa neaplikuje v prípade ak k nedodržaniu plnenia 
alebo omeškaniu objednávky došlo z dôvodu vyššej moci po dobu trvania takéhoto pôsobenia vyššej 
moci. 

Článok 9 
Podmienky zániku zmluvného vzťahu pred uplynutím doby platnosti zmluvy 

 
34. Zmluvu je možné kedykoľvek ukončiť dohodou zmluvných strán. Dohoda musí byť uzatvorená písomne. 
35. Okamžite ukončiť platnosť zmluvného vzťahu je možné v prípadoch podstatného porušenia tejto zmluvy. 

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje každé porušenie dohodnutých zmluvných podmienok 
tejto zmluvy. Kupujúci tiež môže vypovedať zmluvu s dôvodu, že sa na trhu objaví výhodnejší dodávateľ. 

36. Zmluvný vzťah je možné ukončiť písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Výpovedná lehota na 
odstúpenie od zmluvy je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. Povinnosť doručiť výpoveď sa splní, len čo 
adresát písomnosť prevezme, alebo len čo ju pošta vráti odosielateľovi ako nedoručiteľnú a adresát 
svojím konaním, alebo opomenutím doručenie písomnosti zmaril. Účinky doručenia nastanú aj vtedy ak 
adresát prijatie písomne odmietne.  

 
Článok 10 

Záverečné ustanovenia  
 
37. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli a zaväzujú sa ich 

dobrovoľné plniť. 
38. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán. 
39. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 9.1.2013 do 31.12.2013 s možnosťou predĺženia 

zmluvy na základe písomného dodatku do 31.3. 2014 pri dodržaní podmienok uvedených 
v zmluve.   

40. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

41. 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. 

42. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých každá strana obdrží 
po jednom výtlačku a jeden výtlačok pre Úrad finančného zabezpečenia v Trenčíne 

 
        V  Martine  dňa:                                                                                                V   Žiline dňa: 
          za predávajúceho                                                                                            za kupujúceho  
 
                    Ján Bílek                                                                                      plukovník Ing. Ľubomír ŠEBO  
                                                                                                                        
          Ing. Karel Bílek                                                                                                       veliteľ 
  
       Ing. Jozef Špánik                                                                                                   
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Príloha č.: 1  
Počet listov: 1 

 
 
 

P.č. Názov tovaru m.j. 
zľava   
v % 

1. Jablká  kg 27,69 

2. Banány kg 10,10 

3. Hrušky  kg 24,58 

4. Broskyne   kg 15,93 

5. Citróny kg 13,68 

6. Pomaranče kg 5,94 

7. Mandarínky kg 13,86 

8. Kapusta biela  kg 30,30 

9. Kapusta červená kg 24,39 

10. Mrkva  kg  25,00 

11. Rajčiaky  kg 10,57 

12. Paprika zelená kg 12,09 

13. Cibuľa  kg 21,88 

14. Petržlen  kg 36,47 

15. Karfiol / ks ks 24,00 

16. Reďkovka / zv. ks 14,29 

17. Šampióny volne ložené kg 5,56 

18. Uhorky šalátová  kg 3,75 

19. Kapusta kvasená  kg -1,64 

20. Zemiaky kg 12,00 
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Príloha č.: 2 
Počet listov:1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cenník tovarov ku kúpnej zmluve č. 5.pŠU – 100/2013,  
platný od 8.1.2013 – 28.3.2013 podľa ATIS, správa 50. týždeň z 18.12.2012 

 
 
 
 

P.č. Názov tovaru m.j. 

Predpoklada
né 

nakupované 
množstvá 
v kg/ ks. 

cena ATIS 50. 
týždeň 

priemer za 
SR           

cena bez 
DPH 

zľava   
v % 

cena za MJ 
bez DPH po 

odčítani zľavy 

cena za 
predpokladané  

nakupované 
množstva so 
zľavou v €       

s DPH 

1. Jablká  kg 2500 0,65 27,69 0,47 1410,00 

2. Banány kg 1400 1,03 10,10 0,92 1545,60 

3. Hrušky  kg 700 1,15 24,58 0,86 722,40 

4. Broskyne   kg 250 1,13 15,93 0,95 285,00 

5. Citróny kg 500 1,11 13,68 0,95 570,00 

6. Pomaranče kg 800 0,90 5,94 0,85 816,00 

7. Mandarínky kg 450 0,97 13,86 0,83 448,20 

8. Kapusta biela  kg 700 0,27 30,30 0,19 159,60 

9. Kapusta červená kg 300 0,34 24,39 0,25 90,00 

10. Mrkva  kg  250 0,35 25,00 0,26 78,00 

11. Rajčiaky  kg 1300 1,18 10,57 1,06 1378,00 

12. Paprika zelená kg 950 1,52 12,09 1,24 1413,60 

13. Cibuľa  kg 1300 0,32 21,88 0,25 390,00 

14. Petržlen  kg 50 0,75 36,47 0,47 28,20 

15. Karfiol / ks ks 200 0,97 24,00 0,73 175,20 

16. Reďkovka / zv. ks 300 0,43 14,29 0,37 133,20 

17. Šampióny volne ložené kg 200 1,97 5,56 1,86 446,40 

18. Uhorky šalátová  kg 950 1,56 3,75 1,50 1710,00 

19. Kapusta kvasená  kg 700 0,66 -1,64 0,67 562,80 

20. Zemiaky kg 11000 0,26 12,00 0,22 2904,00 

        15266,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  

Príloha č.: 3 
Počet listov: 1 
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Všeobecné požiadavky na dodávky tovarov. 
Ovocie a zelenina 
 
1. Všeobecné požiadavky: 
 musí byť celé bez chýbajúcich častí a bez známok poškodenia, ktoré by narušovali jeho celistvosť, 
 musí byť čerstvé bez použitia konzervačných látok, 
 ovocie a zelenina musí byť dodávaná v I. akostnej triede, 
 vzhľad musí zodpovedať deklarovanej odrode, 
 musia byť zdravé, bez zjavne vykazujúcich chýb na povrchu alebo v dužine, 
 musia byť čisté bez viditeľného znečistenia cudzími látkami na povrchu, při koreňovej zelenine okrem 

kúskov prilepenej zeminy, 
 musia byť bez nadmernej povrchovej vlhkosti a bez cudzieho pachu a chuti. 
2.   Balenie: 
Ovocie musí byť ukladané, alebo balené v košíkoch, alebo voľne ložené podľa zverejnenia pre danú 
produkciu a druh podľa ATIS.  Zelenina musí byť balená spôsobom, ktorý zaisťuje jej náležitú ochranu. 
Použité obaly musia byť zdravotne neškodné, nesmú spôsobovať vonkajšie ani vnútorné poškodenia a 
musia byť čisté a bez cudzích pachov. Na označenie obalov obchodnými údajmi sa musia použiť zdravotne 
neškodné farby a lepidlá. 
3.   Označenie 
Každá dodávka musí mať v sprievodných dokladoch: názov alebo meno a adresa dodávateľa, a krajinu 
pôvodu, ak sú z dovozu, názov odrody, celkovú hmotnosť dávky. 
4.   Doprava 
Dopravné prostriedky na ovocie musia byť čisté, suché, bez cudzích pachov a bez zvyškov iných látok, ktoré 
by mohli zhoršiť kvalitu alebo ohroziť zdravotnú bezchybnosť ovocia. Musia byť spôsobilé na prepravu 
ovocia a zeleniny. Pri preprave v zimných mesiacoch, pri nebezpečenstve mrazu, musí dodávateľ pri 
doprave zaistiť tovar proti mrazu použitím dopravných prostriedkov s tepelnou izoláciou.  
 
Zemiaky konzumné nečistené       
Zemiaky konzumné musia spĺňať požiadavky podľa STN 46 2200-1 a podľa výnosu MP SR a MZ SR zo 7. júna 2000 č. 1541/1/2000-100. 

 
1. Všeobecné požiadavky: 
 100 % objemu dodávky nečistených zemiakov musia byť zemiaky varný typ A  - zemiaky pevné, lojovité, 

jemnej až stredne jemnej štruktúry, nerozváravé, veľmi slabo až slabo múčnaté, primerane vlhké, 
vhodné na prípravu šalátov alebo ako samostatná príloha jedla, 

 môžu byť so žltou alebo bielou dužinou, alebo červenošupkaté, 
 musia byť celé bez chýbajúcich častí a bez známok poškodenia, ktoré by narušovali ich celistvosť, 
 vzhľad zemiakov musí zodpovedať deklarovanej odrode, 
 musia byť zdravé, bez zjavne vykazujúcich chýb na povrchu alebo v dužine, 
 musia byť čisté bez viditeľného znečistenia cudzími látkami na povrchu, okrem kúskov prilepenej 

zeminy, 
 nesmú byť naklíčené, prípustné sú klíčky do 5 mm, 
 musia byť bez nadmernej povrchovej vlhkosti a bez cudzieho pachu a chuti.                     
2.   Balenie: 
Požadovaná veľkosť balenia: 25 kg. Použité obaly nesmú spôsobovať vonkajšie ani vnútorné poškodenie 
zemiakov a musia byť čisté, nepoškodené bez cudzích pachov a dobre uzatvorené. Použité obaly musia byť 
zdravotne neškodné. Na označenie obalov obchodnými údajmi sa musia použiť zdravotne neškodné farby 
a lepidlá.  
3.   Označenie 
Každá dodávka musí mať v sprievodných dokladoch: 
 názov alebo meno a adresa dodávateľa, a krajinu pôvodu, ak sú z dovozu, 
 názov odrody, 
 celkovú hmotnosť dávky, 
4.   Doprava 
Dopravné prostriedky na zemiaky musia byť čisté, suché, bez cudzích pachov a bez zvyškov iných látok, 
ktoré by mohli zhoršiť kvalitu alebo ohroziť zdravotnú bezchybnosť zemiakov. Musia byť spôsobilé na 
prepravu zemiakov. Pri preprave v zimných mesiacoch, pri nebezpečenstve mrazu musí dodávateľ zaistiť 
zemiaky pri doprave proti mrazu použitím dopravných prostriedkov s tepelnou izoláciou.  
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