
Kúpna zmluva 
č. VS -68/EO -ZML - 2003 

uzatvorená v zmysle ustanovení §§ 409-470 Obchodného zákonníka 

1. Kupujúci 

V zastúpení 

I. 
Zmluvné strany 

Ministerstvo vnútra SR 
Pribinova 2 
812 72 Bratislava 

Ing. Martin CEBO 
Generálny riaditeľ VS MV SR 

Bankové spojenie 

ICO 

NBS Bratislava 

č. účtu 39134-882/0720 

00151866 

ďalej ako kupujúci 

2. Predávajúci 

V zastúpení 

Bankové spojenie 

IČO 

DIČ 

Magic Trading Corporation a. s. 
Kuzmányho 940/11 
P.O. Box 105 
031 01 Liptovský Mikuláš 

JUDr. Anton Rázga 
predseda 

Tatra banka 
2627023491/1100 

36 013 749 

36013749/660 

ďalej ako predávajúci 

Podnikateľ je zapísaný v Obchodnom registri Obchodného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka 
Č.10380/L. 
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II. 
Predmet zmluvy 

1. Predávajúci sa zaväzuje predať a dodať, kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť 
cenu podľa ČI. III. tejto zmluvy za predmet zmluvy, ktorý je konkretizovaný 
v tabuľke č. 1. : 

P.č. Názov výrobku Počet 
v ks 

Cena za 
ks 

bez DPH 

Cena za ks 
s DPH 

Cena celkom za 
požadovaný počet 

s 20% DPH 

1. Zásobník s gumovou pätkou na 15 ks 
nábojov k pištoli SIG P 226 

10 2 509,00 3 011,00 30 110,00 

2. Náboje .308 Win. 1 lg LOCK BASE 
LAPUA 

12 600 38,20 45,84 577 584,00 

3. Náboje .308 Win. 13g LAPUA 
SUBSONIC 

1 200 43,20 51,84 62 208,00 

4. Náhradné diely na Pi SIG SAUER P 226: 165 529,20 
Pružina záveru 10 355,00 426,00 4 260,00 

MuSkač.8 5 944,00 1132,80 5 664,00 

Cieľnik č.9 10 560,00 672,00 6 270,00 

Cieľnik č. 10 30 560,00 672,00 20 160,00 

Arelačné pero (poz. 7) 10 25,00 30,00 300,00 

Aretačné pero(poz. 8) 10 39,00 46,80 468,00 

Vyťahovač 10 1 059,00 1270,80 12 708,00 

Úderník 10 710.00 852,00 8 520,00 

Pružina úderníka (poz. 12) 5 27,00 32,40 162,00 

Pružina úderníka (poz. 13) 2 812,00 974,40 1 948,80 

Rozoberacia páčka 1 883,00 1059,60 1 059,60 

Pružina páčky 10 42,00 50,40 504,00 

Oska spúšte 5 91,00 109,20 546,00 

Spúšťová páka 5 773,00 927,60 4 638,00 

Pružina páky 5 83,00 99,60 498,00 

Úchytka bicieho kladivka 10 924,00 1108,80 11 088,00 

Pružina úchytky 10 27,00 32,40 324.00 

Pero pružiny 2 29,00 34,80 69,60 

Bicie kladivko 10 2 015,00 2418,00 24 180,00 

Pero bicieho kladivka 5 29,00 34,80 174,00 

Oska pera 3 37,00 44,40 133,20 

Tyč bicieho kladivka 2 345,00 414,00 828,00 

Pero tyče 10 151,00 181,20 1 812,00 

Brzda bicieho kladivka 5 39,00 46,80 234,00 

Vratná pružina 10 29,00 34,80 348,00 

Pero brzdy 5 29,00 34,80 174,00 

Pero vypúšťacej páčky 5 91,00 109,20 546,00 

Úchytka zásobníka 5 1 011,00 1213,20 6 066,00 

Pružina úchytky 5 34,00 40,80 204,00 

Skrutka pažbičick 10 73,00 87,60 876,00 

Telo zásobníka 20 1 433,00 1719,60 34 392,00 

Pružina zásobníka 25 220,00 264,00 6 600,00 

Pätka zásobníka 30 259,00 310,80 9 324,00 

Cena celkom vrátane 20% DPH v Sk: 835 431,20 Sk 



2. Predávajúci sa ďalej zaväzuje : 
a) dodať predmet zmluvy v bezchybnom stave a kvalite I. triedy, v štandardnom 

balení. 

III. 
Kúpna cena 

1. Cena predmetu zmluvy (ďalej len „cena") bola určená dohodou v súlade so zákonom 
NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení ku dňu podpisu tejto zmluvy a jeho 
vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z.z. nasledovne: 

P.č. Názov výrobku Počet 
v ks 

Cena za 
ks 

bez DPH 

Cena za ks 
s DPH 

Cena celkom za 
požadovaný počet 

s 20% DPH 

1. Zásobník s gumovou pätkou na 15 ks 
nábojov k pištoli SIG P 226 

10 2 509,00 3 011,00 30 110,00 

2. Náboje .308 Win. 1 lg LOCK BASE 
LAPUA 

12 600 38,20 45,84 577 584,00 

3. Náboje .308 Win. 13g LAPUA 
SUBŠONIC 

1 200 43,20 51,84 62 208,00 

4. Náhradné diely na Pi SIG SAUER P 226 165 529,20 
Cena celkom vrátane 20% DPH v Sk: 835 431,20 Sk 

Slovom: osemstotridsaťpäťtisícštyristotridsaťjeden slovenských korún aj dvadsať 
halierov 

2. Cenou sa rozumie cena výrobku uvedeného v ČI. II. vrátane DPH, prípadne cla, 
dovoznej prirážky a dopravy do miesta určenia uvedeného v čl. IV. odst.5. 

3. Cenu predmetu zmluvy, dohodnutú v článku III. odst.l. tejto zmluvy je možné meniť 
len pri zmene sadzby DPH, colných a daňových predpisov a v zmysle ustanovení 
zákona č. 18/96 Z.z. a jeho vykonávacej vyhlášky. 

IV. 
Dodacie podmienky a termín dodania. 

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy. 
2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy v termíne do 15.12. 2003. 
3. Predmet zmluvy bude kupujúcim prevzatý na základe dodacieho listu. 

Dodací list je podkladom k úhrade faktúry. 
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4. Kupujúci odoberá predmet zmluvy len v I. akostnej triede. 
5. Miestom dodania je : Ústredný sklad MV SR, Slovenská Ľupča, tel. č. 048/4187234. 
6. Vo všetkých dokladoch a faktúre uvedie predávajúci číslo tejto zmluvy. 

V. 
Platobné a fakturačné podmienky 

1. Faktúru za splnenú dodávku podľa ČI. II. na miesto dodania podľa ČI. IV. ods. 5 zašle 
predávajúci na preplatenie na adresu: 

Ministerstvo vnútra 
Všeobecná sekcia 
Ekonomický odbor 
Košická 47 
812 72 Bratislava 

NBS Bratislava 
č. ú. : 39134-882/0720 
IČO : 00 151 866 

2. Právo fakturovať dohodnutú kúpnu cenu podľa ČI. III. odsek 1. vzniká predávajúcemu 
dňom splnenia dodávky predmetu zmluvy podľa ČI. II. tejto zmluvy. 

3. Obálku, v ktorej je faktúra odoslaná, musí byť označená „FAKTÚRA". Faktúru je 
potrebné zaslať DOPORUČENE. Pri faktúre odosielanej ako obyčajná poštová zásielka, 
nemožno vymáhať penále z oneskorenia preplatenia faktúry. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 20 pracovných dní. Faktúra má 
náležitosti daňového dokladu. Splatnosť faktúry sa počíta odo dňa doručenia faktúry na 
adresu kupujúceho. Faktúra bude preplatená výhradne prevodným príkazom. 

5. Zmluvné strany sa dohodli na uvádzaní presného názvu predmetu zmluvy na faktúre 
a dodacom liste tak, ako je to uvedené v ČI. II. tejto zmluvy. Pokiaľ predávajúci túto 
zásadu nedodrží, budú doklady vrátené na prepracovanie a zaniká povinnosť 
kupujúceho uhradiť vrátenú faktúru. 

6. Faktúra zasielaná predávajúcim na preplatenie musí obsahovať všetky 
stanovené náležitosti. Predávajúci zašle faktúru na preplatenie vždy s dvoma kópiami 
a potvrdeným dodacím listom skladom kupujúceho. 

VI. 
Vlastnícke právo 

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy po uhradení kúpnej ceny 
predmetu zmluvy uvedenej v ČI. III. ods. 1. 
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VII. 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

1. Záručná doba je 12 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. 
2. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy uvedený v ČI. II. má a počas záručnej 

doby bude mať všetky dohodnuté vlastnosti. 
3. Zjavné vady v množstve a akosti dodaného tovaru je poverená osoba na prevzatie 

predmetu zmluvy na strane kupujúceho povinná reklamovať ihneď, čo uplatní 
zaznačením a svojim podpisom na dodacom liste. 
Oznámenie o vadách predmetu zmluvy musí obsahovať : 
a) Číslo kúpnej zmluvy 
b) Popis vady alebo popis spôsobu akým sa vada prejavuje 
c) počet vadných kusov 

4. Predávajúci je povinný písomne sa k reklamácii vyjadriť do 10 dní po jej doručení. Ak 
( sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou 

reklamácie. 
5. Pri vadách predmetu zmluvy si kupujúci má právo uplatniť 1 z týchto nárokov : 

a/ odstúpiť od zmluvy, 
b/ požadovať poskytnutie plnenia, k akému je predávajúci povinný v zmysle tejto 
zmluvy, 
c/ požadovať náhradu predmetu zmluvy, 
d/ požadovať bezplatné odstránenie vád predmetu zmluvy, 
e/ resp. v samostatnom konaní požadovať náhradu vzniknutej škody (voľbu spôsobu 
oznámi kupujúci predávajúcemu v písomnej reklamácii). 

VIII. 
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

1. V prípade že predávajúci nesplní dohodnutú dodávku v dohodnutom termíne, 
kupujúci má právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % ceny predmetu zmluvy za 
každý začatý deň omeškania po uplynutí lehoty dodania. 

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať 
úrok z omeškania 0,05 % za každý začatý deň omeškania z čiastky, ktorá nebola 
uhradená. 

3. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady predmetu zmluvy v 
dohodnutom termíne podľa ČI. VII. ods. 5, má právo účtovať kupujúci predávajúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % ceny predmetu zmluvy za každý začatý deň 
omeškania. 

IX. 
Zánik zmluvy 

1. Pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti predávajúcim je kupujúci oprávnený 
okamžite od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi predávajúcemu bez zbytočného odkladu po 
tom, ako sa o tomto porušení dozvedel. 
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2. Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa pre predávajúceho stalo 
splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožné. 

3. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné povinnosti považovať všetky povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy. 

4. Strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy má právo požadovať od druhej 
strany náhradu škody (mimo prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah 
úradných miest). 

5. Obidve zmluvné strany môžu túto zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodov 
s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strany. 

X. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu tejto zmluvy sú oprávnení konať za stranu 
kupujúceho Ing. Blažena Porubská (tel.09610/54096) a za stranu predávajúceho p. 
Tatiana Svitková (tel.: 44 552 64 19). 

2. Zmluvné strany prehlasujú túto zmluvu za dôvernú a zaväzujú sa neinformovať o jej 
obsahu tretie strany bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

3. Táto zmluva môže byť menená alebo doplnená písomne, formou číslovaných dodatkov, 
ktoré budú obojstranne podpísané zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 

4. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito právnymi predpismi sa 
riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a je 
vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná 
strana obdrží 2 výtlačky tejto zmluvy. 

6. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. 06. 2004. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a jej obsah 
vzájomne odsúhlasili. 

V Bratislave dňa 
02 vi m 

E k o n o r u u . K > ^ 
Pribinova & 

8X2 <2 

kupujúceho : 

V Bratislave dňa 

i c 
TRADING CORPORATION a.s. 

Kuzmányho S)40/11 
0 3 1 0 1 L i p t o v s k ý M i k u l á S 
® IČO: 3 6 0 1 3 7 4 9 ) 

Za predávajúceho : 

Ing. Martin CEBO 
Generálny riaditeľ 

Všeobecnej sekcie MV SR 


