
Zmluva o odbere kolkových známok 
uzatvorená v nadväznosti na ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 264/2008 Z. z. 

o kolkových známkach 

C I . I 
Zmluvné strany 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
sídlo: 

v zastúpení: 

Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava 
Slovenská republika 
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 
IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica, 
oddiel Sa, vložka číslo 803/S 
na základe splnomocnenia zo dňa 11.12.2008 

menom spoločnosti 
Mgr. Boris Cehlárik vedúci odboru POSTshop 
a 

Jaroslav Benčík, vedúci odboru POST servis 
kontaktné miesto: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Odbor POSTshop, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214 
VÚB, a. s., pobočka Bratislava 
2014-8402012/0200 
2021879959 
SK2021879959 

(ďalej len distribútor, resp. len SP) 

príslušný orgán: 
so sídlom: 
v zastúpení: 
bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
(ďalej len obvodný úrad) 

Obvodný úrad Svidník 
Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník 
MVDr. Bohumilom Kačmárom, prednostom 

Štátna pokladnica 
7000299032/8180 
42077672 
2020785283 
n ie je platca DPH 

ČI. II 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je odber kolkových známok príslušným orgánom na základe 
všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Obvodný úrad je subjekt oprávnený k odberu kolkových známok v zmysle zákona 264/2008 Z. z. 
o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o kolkových 
známkach"). 

3. Predmetom odberu podľa tejto zmluvy sa rozumejú kolkové známky vydané podľa § 2 ods.3 
zákona o kolkových známkach a podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 346/2008 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú technické parametre, grafická úprava, vzhľad kolkových známok, spôsob použitia 
kolkových známok a ďalšie náležitosti kolkových známok. 
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ČI. III 
Čas plnenia 

Obvodný úrad je povinný najneskôr 30 dní pred podaním záväznej objednávky na odber 
kolkových známok zaslať distribútorovi písomné avízo o množstve odoberaných kolkových 
známok na adresu: SP, a. s. Odbor POSTshop, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214. 
Dodanie kolkových známok sa uskutoční v lehotách stanovených vo všeobecných zmluvných 
podmienkach, resp. vo vzájomne dohodnutých lehotách a plnom objeme, v mimoriadnych 
prípadoch prostredníctvom čiastkových dodávok. 
Kolkové známky určené k odberu obvodnému úradu je možné upraviť (znížiť) po dohode 
s distribútorom vo vopred dohodnutých prípadoch. 
Kolkové známky, ktoré distribútor nebude mať k dispozícii v požadovanom množstve, budú 
krátené podľa zásob vedených na sklade distribútora. 
Všetky nominálne hodnoty kolkových známok budú obvodnému úradu dodané podľa odseku 2 
tohto článku pri minimálnom odbernom množstve 1 tlačového listu príslušnej nominálnej hodnoty 
kolkovej známky. 
Maximálna výška odoberaného množstva kolkových známok predstavujúca súčet nominálnych 
hodnôt kolkových známok všetkých objednaných tlačových listov príslušnej nominálnej hodnote 
kolkovej známky je stanovená na 66 000 EUR, ak odber bude realizovaný poštou formou 
poistenej zásielky do vlastných rúk. 

ČI. IV 
Miesto plnenia 

Distribútor splní svoj záväzok dodať kolkové známky odovzdaním kolkových známok 
obvodnému úradu na určenej adrese distribútora: SP, a. s., Odbor POST servis, Bojnická 14, 831 
04 Bratislava 3, alebo dodaním na adresu udanú príslušným orgánom v záväznej objednávke 
v zmysle všeobecných zmluvných podmienok. 

ČI. V 
Spôsob plnenia 

Distribútor vydá obvodnému úradu kolkové známky bezodplatne a výlučne za účelom ich 
ďalšieho predaja poplatníkom na predajnom mieste, ktoré je v priestoroch obvodného úradu. 
Distribútor odovzdá obvodnému úradu kolkové známky len vtedy, ak splnomocnená osoba 
predloží náležité doklady o oprávnenosti k ich prevzatiu. 
Obvodný úrad sa zaväzuje kolkové známky riadne prevziať a vykonať kontrolu dodaných 
kolkových známok. 
Pri neprevzatí niektorej dodávky kolkových známok obvodným úradom, môže distribútor 
pozastaviť dodávky kolkových známok. 

ČI. VI 
Osobitné ustanovenia 

Obvodný úrad sa zaväzuje dodržiavať ustanovenie o zákaze predaja kolkových známok 
poplatníkom pred dňom platnosti jednotlivých nominálnych hodnôt kolkových známok. 
Forma evidencie o predaných, odobratých, poškodených a vrátených kolkových známkach je 
v kompetencii orgánu v zmysle platných legislatívnych noriem 
V prípade, že v priebehu kalendárneho roka dôjde k ukončeniu predaja kolkových známok 
príslušným orgánom, tento sa zaväzuje túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť distribútorovi podľa 
všeobecných zmluvných podmienok. 
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ČI. VII 

Platnosť zmluvy 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
Uzatvára sa na dobu určitú od 01.05.2012 do 31.12.2012, najdlhšie do doby platnosti Zmluvy 
o distribúcií, predaji, výmene a odkupovaní kolkových známok uzatvorenej v nadväznosti na 
ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 264/2008 Z. z. kolkových známkach uzatvorenej medzi 
Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Slovenskou poštou, a. s. 

2. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registru 
zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. 

1. Zmluva môže byť zrušená dohodou alebo vypovedaná ktoroukoľvek zo zmluvných strán 
s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno realizovať len v rozsahu splnomocnenia udeleného 
distribútorovi Ministerstvom financií Slovenskej republiky, resp. v zmysle všeobecných 
zmluvných podmienok. 

3. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia všeobecnými 
zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a ustanoveniami zákona 
o kolkových známkach . 

4. Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch (3xdistribútor, 2x obvodný úrad) 

ČI. VII 
Záverečné ustanovenia 

V Bratislave, dňa Vo Svidníku, 5.4.2012 

Mgr. Boris Cehlárik 

v zastúpení distribútora 

MVDr. Bohumil Kačmár 
prednosta 

Jaroslav Benčík 
v zastúpení distributor 
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Príloha č . l . 

Obvodný úrad Svidník je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorá vznikla v súlade 
s ustanoveniami zákona NR SR č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení 
zákona č. 515/2003 Z. z. o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. 
o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu 
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z. 

Obvodný úrad ako správny orgán prijíma poplatky kolkovými známkami v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (napr. 
vydávanie živnostenských listov, overovanie podpisov a pod.) 

Na čele Obvodného úradu Svidník je prednosta obvodného úradu, ktorého menuje Vláda 
Slovenskej republiky. 

Za Obvodný úrad Svidník k odberu kolkových známok na základe splnomocnenia je poverená 
pracovníčka Obvodného úradu Svidník : Zozomová Nadežda. 

MVDr. Bohumil Kacmár 

Prednosta 


