
                                                  Kúpna zmluva 
 
Predávajúci:      Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, 
      Lamačská cesta č.8/A, 811 04 Bratislava 

      IČO: 151882 

                            IČ DPH: SK2020798395 

      tel.: 02/69253139 

                            štatutárny orgán: prof.RNDr.Ján Turňa,CSc., riaditeľ 
                            číslo účtu: 7000064743/8180 Štátna pokladnica 
 
 

     

Kupujúci:   ARES, spol. s r.o. 

                Pluhová 49, 831 03  Bratislava 
                    IČO: 31363822 
                     IČ DPH: SK2020336626 
                     Zastúpený: Ján Drobný, konateľ 
          tel.: 02/43414664 
          fax: 02/48204528 
          

 
I. Preambula 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán , ktorými sa predávajúci 
zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľné veci (tovar) a previesť na neho vlastnícke právo k týmto veciam 
a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.  

II. Definície pojmov 

1. Tovarom sa rozumejú časopisy s názvami : Quark (ďalej len „tovar“ alebo „časopisy“). 
2. Časopisy vychádzajú 12-krát za ročník (ročníkom sa rozumie kalendárny rok). 

3. Kúpnou cenou sa rozumie cena tovaru, ktorá je dojednaná v zmluve a tvorí prílohu č.1 
 
III. Objednávka 

1. Kupujúci nahlási  predávajúcemu e-mailom,telefonicky alebo faxom objednávku, ktorá bude obsahovať počet 
kusov z príslušného čísla časopisu a predávajúci dodá kupujúcemu príslušný počet kusov podľa objednávky, ak 
nie zostáva v platnosti predchádzajúca objednávka. 

2. Prílohu č. 2 tvorí harmonogram, ktorý obsahuje termíny zaslania objednávky a termíny vyskladnenia 

príslušných čísiel časopisu. 
 
IV. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá kupujúcemu dohodnutý predmet plnenia odovzdaním tovaru v mieste 
podnikania predávajúceho alebo v iných kupujúcemu oznámených priestoroch. Nebezpečenstvo vzniku škody 
na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom odovzdania tovaru predávajúcim kupujúcemu, 
alebo prvému dopravcovi, ktorý vykonáva prepravu do miesta určenia prepravy. Od tohto momentu kupujúci, 
resp. dopravca zodpovedajú za škody vzniknuté na tovare, za správne naloženie tovaru vozidle, za množstvo 

tovaru, druh a kvalitu tovaru.  
 
V. Kvalita dodávaného tovaru a reklamácie 

1. Ak kupujúci zistí, že si predávajúci nesplnil povinnosti dodania tovaru v množstve, kvalite alebo vyhotovení, 
ktoré bolo dohodnuté v objednávke, kupujúci má právo na uplatnenie práva z chýb dodávky tovaru. 

2. Toto právo z chýb tovaru je povinný kupujúci uplatniť voči predávajúcemu pri chybách zrejmých pri odbere 
najneskôr do 5 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to zaslaním písomnej reklamácie predávajúcemu. Chyby zjavné 

pri odbere tovaru spočívajúce v dodaní nesprávneho množstva tovaru je kupujúci povinný písomne uviesť 
v prepravných alebo iných dokumentoch pri preberaní dodávky. 

3. Ostatné chyby (chyby nie zrejmé pri odbere) oznámi kupujúci predávajúcemu zaslaním písomnej reklamácie 
v lehotách uvedených v § 428 Obchodného zákonníka, pričom za dodržanie lehoty „bez zbytočného odkladu“ sa 
považuje lehota 7 dní. 

4. Reklamácia sa môže uskutočniť i faxom alebo e-mailom a ďalej sa riadi ustanoveniami obchodného 
zákonníka.. 

 



 
VI. Platobné podmienky 

1.Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci zaplatí len za skutočne predaný tovar.Výška remitendy časopisov  

      pri prvých dvoch číslach a každých prvých dvoch číslach v školskom roku sa stanovuje ako neobmedzená, pri    
      všetkých ostatných číslach nesmie prekročiť, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, 10% odobratého  
      nákladu. Nahlasovanie remitendy si dohodnú si kupujúci a predávajúci osobitným dojednaním.            
   2.Podkladom pre platenie kúpnej ceny tovaru dodaného predávajúcim kupujúcemu je faktúra-daňový doklad , 
ktorú vystaví predávajúci kupujúcemu 1x mesačne, k 15. dňu nasledujúceho mesiaca.   
   3.Doba splatnosti je 21 kalendárnych dní od dňa doručenia kupujúcemu.   
VII. Iné dojednania 

1. Pokiaľ sa kupujúci dostal do omeškania s úhradou platieb kúpnych cien dvoch po sebe idúcich dodávok, má 
predávajúci právo odstúpiť od tejto zmluvy a to jednostranným úkonom – oznámením o odstúpení od tejto 
zmluvy písomnou formou, pričom týmto momentom (oznámením o odstúpení od zmluvy), zaniká akákoľvek 
povinnosť predávajúceho vykonať ďalšie dodávky, pokiaľ kupujúci s predávajúcim nedohodol iný spôsob 
zabezpečenia úhrady omeškaných platieb.  

2. Kupujúci sa zaväzuje uvádzať časopisy :Quark vo svojich náborových ponukových materiáloch. Predávajúci sa 
zaväzuje poskytnúť kupujúcemu , tie isté bonusy prípadne darčekové predmety, ktoré dáva predplatiteľom, 

ktorých si zabezpečuje vlastnými silami. 
3. Predávajúci uvedie kupujúceho v tiráži časopisu ako subjekt ktorý zabezpečuje predplatné . 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje práva a povinnosti vzniknuté 

podľa tejto zmluvy na tretiu osobu výlučne s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom predávajúceho. 
5. V prípade, ak kupujúci poruší svoju povinnosť zaplatiť kúpnu cenu riadne a včas, kupujúci sa zaväzuje na 

výzvu predávajúceho zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý 
kalendárny deň omeškania. Uplatnením a zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje svojich záväzkov 
podľa tejto zmluvy, pričom týmto nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody v plnej výške a 

zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody. 
6. V prípade, ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru podľa tejto zmluvy o viac ako 10 

pracovných dní odo dňa expedície časopisu z tlačiarne, predávajúci sa zaväzuje zaplatiť kupujúcemu na jeho 
výzvu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru.  

7. V prípade ukončenia vydávania časopisu pred koncom predplatného obdobia si kupujúci  uplatňuje nárok na 
náhradu nákladov spojených s vrátením predplatného.  

8. Cenu tovaru pre konečných odberateľov /bez zliav , ktoré poskytuje kupujúci/ sa určuje minimálne 90 dní pred 

začiatkom predplatného obdoba. Určuje ju predávajúci a bezodkladne ju oznámi kupujúcemu. 
 
VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluvné strany sú 
uzrozumené s tým, že táto zmluva sa považuje za zmluvu uzatváranú 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, CVTI SR, 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. 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o 
uzatvorení zmluvy. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu 
bez uvedenia dôvodu písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je trojmesačná 
a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 
4. Táto zmluva a zmluvné vzťahy sa spravujú právom Slovenskej republiky. 

5. Zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými právnymi predpismi najmä 
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží jedno vyhotovenie

 
Za predávajúceho:                                                                             Za kupujúceho: 
 

 
 
 
Príloha č.1 
 



Kúpna cena 
 
1. Predajná cena konečnému odberateľovi sa stanovuje pre školský rok 2013-2014  na1,66 Eur s Dph za 1 výtlačok   

časopisov. Predávajúci sa zaväzuje počas tohto obdobia pre kupujúceho cenu nemeniť. 
2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena pre kupujúceho za jeden výtlačok je znížená o obchodnú 

zrážku. Výška obchodnej zrážky je stanovená  na  36 %  z predajnej ceny bez DPH..   
 

Príloha č.2 

 
Harmonogram expedície časopisu z tlačiarne 

 


