Kúpna zmluva a licenčná zmluva
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)
č. ..................................................................
(ďalej len ako „Zmluva“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1.

Kupujúci a poskytovateľ licencie:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky
Sídlo:
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
Zastúpený:
Ing. Oksana Tomová, CSc. - generálna riaditeľka sekcie pre
predsedníctvo SR v OBSE
Ing. Ivana Čermáková - riaditeľka finančného odboru sekcie
ekonomiky a všeobecnej správy
IČO:
00699021
DIČ:
IČ DPH:
Bank. spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:
(ďalej len ako „kupujúci“)

a

2.

Predávajúci a nadobúdateľ licencie:
Ailes International s.r.o.
Sídlo:
Mudroňova 25, 921 01 Piešťany
V zastúpení:
Bc. Jozef Žemla
IČO:
44068140
DIČ:
Bank. spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:
Zápis:
Obchodný register SR, Okresný súd Trnava, vložka č.: 21911/T, oddiel:
Sro.
(ďalej len ako „predávajúci“)
(kupujúci a predávajúci ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len ako
„zmluvná strana“)

Článok 1
Úvodné ustanovenia a účel Zmluvy
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe vykonaného cenového prieskumu zo dňa
3.4.2019 v súvislosti so zabezpečením Ministerskej rady OBSE 2019, ktorá sa bude konať v
dňoch 2.-6.12.2019 (ďalej len „podujatie“), v rámci ktorého bude zakúpených 100 ks
„CreoBall“ na obale, ktorej bude vyobrazené Logo SK OSCE 2019, ďalej aj ako
„CreoBall“ alebo „tovar“.
2. Účelom Zmluvy je počas podujatia definovaného v článku 1 ods. 1 použiť predmetný
„CreoBall“ ako dar pre vedúcich delegácií. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle § 356
Obchodného zákonníka sa za zmarenie účelu zmluvy považuje podstatná zmena okolností
za ktorých sa zmluva uzatvorila a iné vis maior okolnosti.
Článok 2
Predmet Zmluvy a podmienky licencie
1. Predmetom Zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu CreoBall v počte 100 ks
zabalený v obale s vyobrazením Loga SK OSCE 2019 (ďalej len „logo“) a udelenie súhlasu
kupujúcim s použitím loga predávajúcemu na obale (ďalej len „Licencia“). Vizuál loga je
uvedený v Prílohe tejto Zmluvy.
2. Predávajúci je na základe tejto Zmluvy oprávnený na ľavej a pravej strane a v strede obalu
tovaru použiť logo v zmysle článku 2 ods. 1 tejto Zmluvy.
3. Kupujúci ako poskytovateľ licencie udeľuje predávajúcemu ako nadobúdateľovi
nevýhradnú licenciu na použitie loga v súlade s touto Zmluvou bezodplatne. Licencia je
udelená na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu Zmluvy s teritoriálnou pôsobnosťou na
území Slovenskej republiky.
4. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar pre kupujúceho podľa podmienok dohodnutých v tejto
Zmluve riadne, včas, bez vád a nedorobkov, v dohodnutom počte podľa článku 2 ods. 1
Zmluvy a tovar odovzdať kupujúcemu protokolom o odovzdaní a prevzatí tovaru (ďalej len
„preberací protokol“).
5. Kupujúci sa zaväzuje tovar, bez vád a nedorobkov, vyhotovený v súlade s touto Zmluvou
prevziať a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
Článok 3
Spôsob a termín dodania
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 15.11.2019.
2. Prevzatie tovaru potvrdia zmluvné strany preberacím protokolom. Preberací protokol podľa
tohto odseku potvrdia oprávnené osoby určené zmluvnými stranami oboch zmluvných strán
svojím podpisom na preberacom protokole. V preberacom protokole musí byť uvedený
celkový počet - ks tovaru, prípadné vady tovaru, pričom sa vyznačí dátum a čas jeho
prevzatia alebo odmietnutia prevzatia tovaru a dôvody jeho neprevzatia.

3. Miestom dodania tovaru je:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
Článok 4
Cena tovaru
Cena za jeden kus tovaru je 69,30 € (slovom šesťdesiatdeväť eur a tridsať eurocentov) bez DPH
/ 83,16 € (slovom osemdesiattri eur a šestnásť eurocentov) s DPH. Celková cena za tovar/100
ks (ďalej aj „plnenie“) nesmie presiahnuť finančný limit, ktorý je v sume 6.930 € (slovom
šesťtisícdeväťstotridsať eur) bez DPH / 8.316 € (slovom osemtisíctristošestnásť eur) s DPH.
(Jeden kus tovaru obsahuje nasledovné smart príslušenstvo - univerzálne adaptéry na nabíjanie
telefónov a power banky (cena bez DPH):







1.

CulCharge Cable Lightning
CulCharge Cable MicroUSB
CulCharge 3in1 Lightning (iPhone)
CulCharge 3in1 MicroUSB (Android MicroUSB)
CulCharge 2:GO USBC (Android USBC)
Vyobrazenie loga SK OSCE 2019

8.50 €
2.80 €
17.00 €
12.00 €
19.00 €
10.00 €).

Článok 5
Platobné podmienky
Kupujúci sa zaväzuje za riadne, včas a v súlade so Zmluvou dodaný a prevzatý tovar
uhradiť cenu na základe faktúry vyhotovenej predávajúcim, a to do 21 kalendárnych dní
odo dňa doručenia tejto faktúry kupujúcemu. Predávajúcemu vzniká nárok na vystavenie
faktúry za tovar podľa článku 4 Zmluvy, podpísaním preberacieho protokolu oprávnenými
osobami oboch zmluvných strán podľa článku 3 ods. 2 Zmluvy.

2.

Platba ceny plnenia fakturovanej v súlade s odsekom 1 tohto článku Zmluvy sa realizuje
prevodom na bankový účet predávajúceho na základe faktúry vystavenej predávajúcim
v súlade s touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci bude fakturovanú cenu
uhrádzať na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Predávajúci
berie na vedomie a súhlasí, že nie je oprávnený požadovať zaplatenie fakturovanej ceny na
iný bankový účet než ten, ktorý je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy; k zmene bankového
účtu, na ktorý bude kupujúci uhrádzať svoje splatné záväzky z tejto zmluvy môže dôjsť iba
uzatvorením dodatku k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude zmena čísla IBAN
a/alebo kódu SWIFT (BIC) bankového účtu poskytovateľa v záhlaví tejto Zmluvy.

3.

Lehota splatnosti faktúry podľa ods. 1 tohto článku na účely tejto Zmluvy sa považuje za
dodržanú, ak v posledný deň lehoty splatnosti bude fakturovaná cena odpísaná z účtu
kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.

4.

Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväznými právnymi predpismi
alebo dohodnuté touto Zmluvou, má kupujúci právo vrátiť ju predávajúcemu na
prepracovanie alebo doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná
lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia riadne
prepracovanej faktúry kupujúcemu.

5.

Podkladom pre vystavenie faktúry je preberací protokol podľa článku 3 ods. 2 tejto
Zmluvy. Zároveň musí byť z faktúry zrejmé, za aké položky predávajúci fakturuje. Za
správne vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom rozsahu predávajúci.

6.

Okrem náležitostí faktúry vyžadovaných podľa tohto článku je predávajúci povinný vo
faktúre uviesť číslo tejto Zmluvy, ďalej svoje IČO, DIČ, IČ DPH ak mu bolo pridelené,
alebo údaje týmto údajom ekvivalentné v krajine sídla predávajúceho, svoje obchodné
meno, a názov banky, jej kód SWIFT/BIC, poštovú adresu sídla pobočky banky, kde bol
zriadený bankový účet, na ktorý kupujúci v súlade s odsekom 3 tohto článku zmluvy uhradí
fakturovanú sumu, a číslo takého bankového účtu vo formáte IBAN. V prípade, ak z
technických dôvodov nebude môcť predávajúci informácie podľa tohto bodu na faktúre
uviesť, uvedie tieto informácie v prílohe faktúry.

1.

Článok 6
Mlčanlivosť
Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany v zmysle Zmluvy navzájom poskytli počas
predzmluvných rokovaní, pri uzavretí Zmluvy a po uzavretí Zmluvy sa považujú za
dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej osobe môže zmluvná strana len po
predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Uvedené informácie sa
zmluvné strany zaväzujú chrániť ako vlastné, využívať ich len v súvislosti s plnením
Zmluvy, nezneužívať ich a/alebo ich nesprístupniť tretím osobám.

2.

Záväzok mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy platí aj po zániku Zmluvy.

3.

Povinnosť predávajúceho sprístupniť informácie podľa príslušných právnych predpisov
nie je týmto ustanovením dotknutá.

1.

2.

Článok 7
Zodpovednosť a sankcie
Predávajúci zodpovedá za každé poskytnutie a/alebo použitie loga a/alebo jeho časti v
rozpore so Zmluvou. Za každé poskytnutie a/alebo použitie loga a/alebo jeho časti v
rozpore so Zmluvou je kupujúci oprávnený od predávajúceho žiadať zaplatenie zmluvnej
pokuty v sume 500 € (slovom: päťsto eur). Zodpovednosť podľa tohto ustanovenia je
objektívna. Týmto nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, pričom výška
náhrady škody sa do zmluvnej pokuty nezapočítava. Predávajúci nie je povinný zmluvnú
pokutu zaplatiť v prípade, ak preukáže, že k poskytnutiu a/alebo použitiu loga a/alebo jeho
časti v rozpore so Zmluvou nedošlo jeho konaním a/alebo opomenutím.
Kupujúci je oprávnený žiadať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty v sume 500 €
(slovom: päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa Zmluvy. Tým nie je
dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, pričom výška náhrady škody sa do zmluvnej
pokuty nezapočítava.

Článok 8
Prechod vlastníckeho práva
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu Zmluvy prechádza na
kupujúceho dňom odovzdania a prevzatia tovaru podľa článku 3 a 4 tejto Zmluvy. V prípade

zistenia vád a nedorobkov pri odovzdávaní tovaru prechádza vlastnícke právo k tovaru na
kupujúceho až dňom ich odstránenia.
Článok 9
Spôsob zániku Zmluvy
Túto Zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným
odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Kupujúci môže odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, ak bude zrušené uznesenie
vlády Slovenskej republiky č. 304/2017 zo dňa 21.06.2017.

1.

Článok 10
Komunikácia zmluvných strán
Všetky písomnosti zmluvných strán súvisiace s týmto zmluvným vzťahom (ďalej len
„písomnosť“) sa budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy, alebo na inú adresu,
ktorú zmluvná strana písomne a včas vopred oznámila druhej zmluvnej strane.

2.

Na účely tohto článku Zmluvy sa adresátom a odosielateľom rozumejú zmluvné strany.

3.

Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom. Ak adresát písomnosti
odoprie prijať doručovanú písomnosť, považuje sa písomnosť za doručenú dňom, keď
prijatie písomnosti bolo odopreté. Ak sa písomnosť doručovaná poštovým podnikom vráti
odosielateľovi s poznámkou „adresát neprevzal v odbernej lehote“, považuje sa písomnosť
za doručenú tretí deň od uloženia písomnosti na pošte, aj keď sa adresát o uložení
nedozvedel. Ak sa písomnosť doručovaná poštovým podnikom vráti odosielateľovi s
poznámkou „adresát neznámy“ alebo s inou obdobnou poznámkou, považuje sa písomnosť
za doručenú v deň vyznačenia tejto poznámky zo strany doručujúceho subjektu.

Článok 11
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými príslušnými právnymi
predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
2. Predávajúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva, a to
aj po ukončení spracúvania osobných údajov. Predávajúci je zároveň povinný zaviazať
mlčanlivosťou všetky fyzické osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi pri plnení
úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti musí trvať aj po skončení
pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného
pracovného vzťahu tejto fyzickej osoby.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky.
4. Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne na základe dohody zmluvných strán
formou vzostupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými
stranami.

5. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky prípadné spory
vzniknuté z tejto Zmluvy budú riešené podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Pre
rozhodovanie prípadných vzniknutých sporov z tejto zmluvy sú vecne a miestne príslušné
súdy Slovenskej republiky.
6. Zmluvné strany si určia oprávnené osoby k podpisovaniu preberacieho protokolu podľa
tejto Zmluvy a vzájomne sa o tom písomne, prípadne el. formou-emailom, oboznámia
najneskôr do 3 dní od účinnosti tejto Zmluvy.
7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom dva rovnopisy sú určené pre
kupujúceho a dva rovnopisy pre predávajúceho.
8. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej
obsahu porozumeli a súhlasia s ním, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú
prejavujú určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu ju podpisujú.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je nasledujúca príloha: Príloha – Logo OSCE 2019
V Bratislave dňa ...........................
Kupujúci:

........................................................................
Ministerstvo zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR
Ing. Oksana Tomová, CSc.
generálna riaditeľka sekcie
pre predsedníctvo SR v OBSE

........................................................................
Ministerstvo zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR
Ing. Ivana Čermáková
riaditeľka finančného odboru
sekcie ekonomiky a všeobecnej správy

V Bratislave dňa ...........................
Predávajúci:

.....................................................................
Ailes International s.r.o.
Bc. Jozef Žemla
konateľ

Príloha ku kúpnej zmluve a licenčnej zmluve

Logo SK OSCE 2019

Grafické vyobrazenie Logo SK OSCE 2019:

Rozmer Loga SK OSCE 2019 na obale „CreoBall“:
 výška: 2,1 cm
 dĺžka: 6,2 cm a od hrán je stredné logo vzdialené 2,6 cm a bočné logá 1,6 cm

