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Kúpna zmluva č.:  1/2021 
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 

   

 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

1.1.  Predávajúci:    

 Obchodné meno:   Nunofia s. r. o. 

  Sídlo:      Hviezdoslavova 30, 97401  Banská Bystrica 

               IČO:     48170160 

  DIČ:     2120074814 

  IČ DPH:    SK2120074814    

  Zapísaná v OR OS v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka č.28162/S          

Bankové spojenie:  ČSOB  

  IBAN:     SK8075000000004024618137 

  e-mail:    info@nunofi.sk 

  konajúci prostredníctvom konateľa Ing. Vladislava Klajbana 

 

 

1.2.  Kupujúci:                

 Obchodné meno:  Obec Čerhov  

  Sídlo:       Dlhá 100, 076 81 Čerhov  

               IČO:     00331422 

  DIČ:     2020773381 

    

 

  e-mail:    obec2@cerhov.sk 

              konajúci prostredníctvom: Ing. Jaroslav Bajužik, starosta obce   

   

II.      PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY 

 

2.1. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu. Predávajúci sa touto 

Kúpnou zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru 

a Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.   

 

 

III.      PREDMET KÚPY (TOVAR) 

 

3.1. Tovarom je suvenírová bankovka v nominálnej hodnote 0 Eur (slovom nula Eur), ktorej technická 

špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy, s motívom požadovaným Kupujúcim, v množstve 

.....5000.... ks (slovom .......päťtistíc.................. kusov).  

3.2. Presné grafické znázornenie tovaru (suvenírovej bankovky) spracoval/spracuje pre Kupujúceho na 

základe požiadaviek Kupujúceho na vlastné náklady Predávajúci, a to na základe Kupujúcim dodanej 

obrazovej alebo inej dokumentácie alebo na základe návrhu a dokumentácie (podkladov) Predávajúceho.  

 

 

IV.      KÚPNA CENA  

 

4.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za tovar kúpnu cenu v sume 7.350,00 € s DPH (slovom 

sedemtisíctristopäťdesiat Eur). Jednotková kúpna cena za suvenírovú bankovku je 1,75 €/ks s DPH (slovom 

jednoeurosedemdesiatpäťcentov). 

4.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu tak, že  

a) 50% z kúpnej ceny (ďalej ako „prvá časť kúpnej ceny“) Kupujúci zaplatí Predávajúcemu ihneď po 

uzatvorení tejto zmluvy, na základe zálohovej faktúry vystavenej ihneď po uzatvorení tejto zmluvy.  

b) 50% z kúpnej ceny (ďalej ako „druhá časť kúpnej ceny“) Kupujúci zaplatí Predávajúcemu pred dodaním 

tovaru Kupujúcemu, na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 4 dni.  
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4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu riadne a včas prvú časť 

kúpnej ceny, táto zmluva sa tým od začiatku zrušuje a žiadna zo zmluvných strán ňou nie je ďalej viazaná, 

ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu riadne a včas druhú časť 

kúpnej ceny, Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru až do zaplatenia celej druhej časti kúpnej 

ceny. Ak Kupujúci druhú časť kúpnej ceny nezaplatí predávajúcemu ani do 30 dní odo dňa splatnosti 

faktúry, ktorou bola Kupujúcemu vyfakturovaná kúpna cena, Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej 50% dohodnutej kúpnej ceny. Kupujúci vyhlasuje, že zmluvnú 

pokutu uvedenú v predchádzajúcej vete nepovažuje za neprimerane vysokú, ale naopak, že ju považuje s 

ohľadom na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti za primeranú. Ak Kupujúci nezaplatí celú druhú 

časť kúpnej ceny Predávajúcemu ani do 60 dní odo dňa splatnosti faktúry, ktorou bola Kupujúcemu 

vyfakturovaná kúpna cena, Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Zmluvné strany sa dohodli, 

že ak Predávajúci od tejto zmluvy podľa predchádzajúcej vety čl. IV. ods. 4.4. odstúpi, Predávajúci má 

právo započítať svoju pohľadávku z titulu nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty s pohľadávkou Kupujúceho 

na vrátenie prvej časti kúpnej ceny.  

4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že odporúčaná predajná cena za jeden kus suvenírovej bankovky (t. zn. 

predajná cena, za ktorú bude Kupujúci suvenírovú bankovku predávať tretím osobám) zodpovedá sume 2,- € 

(slovom dve eurá) až 3,- € (slovom tri eurá) s DPH za jednu suvenírovú bankovku.   

4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci nie je oprávnený predávať suvenírové bankovky tretím osobám 

za cenu vyššiu ako 3,- € (slovom tri eurá) s DPH za jednu suvenírovú bankovku. V prípade, ak Kupujúci 

kupuje tovar pre tretiu stranu, ktorá ho bude ďalej predávať ďalším osobám, zaväzuje sa zmluvne 

zabezpečiť, že konečná predajná cena (t. zn. predajná cena, za ktorú bude tretia strana predávať suvenírovú 

bankovku ďalším osobám) nebude vyššia ako 3,- € (slovom tri eurá) s DPH za jednu suvenírovú bankovku. 

 

V.      MIESTO A TERMÍN DODANIA TOVARU 

 

5.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskoršie do troch mesiacov odo dňa uzatvorenia 

tejto zmluvy a od pripísania prvej časti kúpnej ceny na účet Predávajúceho.  

5.2. Tovar bude Kupujúcemu dodaný prostredníctvom subjektu, poskytujúceho dopravu zásielok - kuriérskej 

služby (ďalej len „kuriér“) alebo osobne Predávajúcim. Náklady spojené s dodaním tovaru znáša 

Predávajúci.    

5.3. Kupujúci je povinný ihneď pri dodaní tovaru kuriérom alebo osobne Predávajúcim dôkladne prezrieť 

obal zásielky. V prípade, ak je obal zásielky poškodený, Kupujúci je povinný ešte v prítomnosti kuriéra 

alebo Predávajúceho dôkladne prezrieť aj obsah zásielky a o poškodení obalu zásielky a o 

prípadnom poškodení obsahu zásielky je povinný ihneď spísať zápis o poškodení tovaru v prítomnosti 

kuriéra alebo Predávajúceho a tento ihneď doručiť/poskytnúť Predávajúcemu.   

 

 

VI.      NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K TOVARU,  

NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

 

6.1. Vlastnícke právo k tovaru nadobudne Kupujúci okamihom prevzatia tovaru Kupujúcim od kuriéra alebo 

od Predávajúceho.  

6.2. Okamihom prevzatia tovaru Kupujúcim od kuriéra alebo od Predávajúceho prechádza na Kupujúceho aj 

nebezpečenstvo škody na tovare. 

 

 

VII. VADY TOVARU 

 

7.1. Na vady tovaru sa vzťahujú ustanovenia §422 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník) v znení 

neskorších predpisov.  

 

 

VIII. OSOBITNÉ DOJEDNANIA  

 

8.1. Kupujúci touto zmluvou poskytuje Predávajúcemu bezodplatne právo na použitie ním Predávajúcemu 

dodanej obrazovej alebo inej dokumentácie uvedenej v čl. III. ods. 3.2. na dobu neurčitú, avšak len na 

výrobu,  predaj a propagáciu 0 Eurovej suvenírovej bankovky. Zmluvné strany berú na vedomie, že emisia 
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suvenírových bankoviek bude zodpovedať počtu 5000 ks (slovom päťtisíc kusov), z čoho 4200 ks (slovom 

štyritisícdvesto kusov) tvorí predmet kúpy a zostávajúcich 800 ks (slovom osemsto kusov) tvoria suvenírové 

bankovky patriace Predávajúcemu. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci po uzatvorení tejto zmluvy bez 

časového obmedzenia naložil akýmkoľvek spôsobom podľa svojho uváženia so suvenírovými bankovkami 

patriacimi Predávajúcemu vo vyhotovení, ktoré bolo predmetom tejto Kúpnej zmluvy. Predávajúci 

sa zaväzuje naložiť s časťou suvenírových bankoviek jemu patriacich takým spôsobom, aby nekonkuroval 

pri predaji Kupujúcemu. Predávajúci nie je oprávnený vyrobiť ani nechať si vyrobiť pre svoju potrebu 

ďalšiu sériu (dotlač) suvenírových bankoviek s rovnakým dizajnom aký bol predmetom tejto Kúpnej zmluvy 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu, alebo objednávky zo strany Kupujúceho. 

8.2. Kupujúci vyhlasuje, že vlastní všetky práva duševného vlastníctva k ním Predávajúcemu dodanej 

obrazovej alebo inej dokumentácii uvedenej v čl. III. ods. 3.2. tejto zmluvy, že v prípade akéhokoľvek 

porušenia autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva k tejto obrazovej dokumentácii bude za 

takéto porušenie niesť plnú zodpovednosť, a že v prípade, ak zo strany akéhokoľvek subjektu budú voči 

Predávajúcemu z titulu porušenia práva duševného vlastníctva (najmä autorského práva) uplatnené 

akékoľvek nároky, akékoľvek plnenie, ktoré bude Predávajúci z tohto titulu povinný zaplatiť, mu Kupujúci 

na výzvu predávajúceho zaplatí.  

8.3. Kupujúci berie na vedomie, že tovar je chránený patentom. Kupujúci sa preto zaväzuje, že po uzatvorení 

tejto zmluvy nebude kupovať tovar, ktorého technická špecifikácia je uvedená v prílohe č 1. tejto zmluvy 

alebo akýkoľvek produkt podobný tomuto tovaru, od akejkoľvek tretej osoby (od nikoho iného ako od 

Predávajúceho), a že tovar - suvenírovú bankovku - nebude kopírovať, vyrábať jej napodobeniny alebo 

akokoľvek inak ju pozmeňovať. Kupujúci berie na vedomie možné právne dôsledky porušenia povinností 

vyplývajúcich z tohto zmluvného dojednania, vrátane možného trestnoprávneho postihu. 

8.4. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť plnú hodnotu dovtedy zaplatenej kúpnej ceny v prípade nedodania tovaru 

do 90 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy.  

8.5. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že predajným miestom, na/v ktorom bude Kupujúci tovar predávať 

tretím osobám, bude Čerhov. Predaj na inom mieste môže byť uskutočnený výhradne na základe spoločnej 

dohody Predávajúceho a Kupujúceho. Predávajúci sa zaväzuje predávať tovar takým spôsobom, aby 

zachoval dobré meno konceptu Euro Souvenir a aby predišiel znehodnoteniu samotných bankoviek. 

Kupujúci bude predávať len bezchybné suvenírové bankovky. 

8.6. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať podmienky predaja všeobecne platné pre jednotlivé vydania 

konceptu Euro Souvenir, dohodnuté s predávajúcim, ktoré potvrdí svojim podpisom. Predávajúci zverejní 

podmienky predaja na svojej webovej stránke www.eurosouvenir.sk ako aj FB stránke 

https://www.facebook.com/EuroSouvenirSK/ a kupujúci ich zverejní na svojej web aj FB stránke pred 

oficiálnym termínom predaja. 

8.7. Predávajúci ako aj Kupujúci sa zaväzujú neposkytnúť pred oficiálnym termínom predaja žiadne kusy 

suvenírových bankoviek tretím stranám. Výnimku tvoria kusy použité do súťaží slúžiacich na propagáciu 

pred oficiálnym termínom predaja. 

 

 

IX. SPôSOB UKONČENIA ZMLUVY PRED JEJ SPLNENÍM 

 

9.1. Táto zmluva môže byť pred jej splnením ukončená  

a) písomnou dohodou zmluvných strán,  

b) odstúpením od zmluvy zo strany Predávajúceho z dôvodov uvedených v tejto zmluve.  

 

 

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ  

 

11.1. Zodpovednosť obidvoch zmluvných strán za porušenie zmluvných povinností je vylúčená, ak 

k porušeniu zmluvných povinností došlo v dôsledku vyššej moci (živelná pohroma, epidémia a pod.) 

 

 

XI. DORUČOVANIE  

 

12.1. Každá zmluvná strana sa zaväzuje informovať druhú zmluvnú stranu o každej zmene, ktorá by mohla 

mať vplyv na možnosť alebo úspešnosť vzájomnej komunikácie a doručovania, najmä o zmene v osobe 

štatutárneho zástupcu, oprávnenej osoby, zmene sídla/miesta podnikania, zmene e-mailovej adresy, 

http://www.eurosouvenir.sk/
https://www.facebook.com/EuroSouvenirSK/
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telefónneho čísla a pod. Kým takáto zmena nie je druhej strane riadne oznámená, rozhodujúce sú údaje 

uvedené pri tej ktorej zmluvnej strane v záhlaví tejto zmluvy.  

 

 

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

13.1. Táto zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno preberá Predávajúci a jedno Kupujúci.  

13.2. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov, podpísaných obidvomi 

zmluvnými stranami.  

13.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že na úpravu svojich vzťahov, založených touto zmluvou, si volia právo 

Slovenskej republiky, najmä obchodný zákonník a občiansky zákonník. 

13.4. Otázky, ktoré nie sú výslovne riešené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

obchodného zákonníka – zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.  

13.5. Prípadné spory, vzniknuté v súvislosti s predmetom tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť 

prednostne dohodou. Ak sa vec vyriešiť dohodou nepodarí, ktorákoľvek zo zmluvných strán sa môže so 

svojim nárokom obrátiť na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.  

13.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie 

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, rozumejú jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú.  

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 30.07.2021                        V Čerhove, dňa 19.07.2021 

 

 

 

 

____________________________________                __________________________________ 

                           predávajúci                                                                         kupujúci 

 

 

 

 

 


