
 
V Ý Z V A 

na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 8 

Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na dodanie tovarov a súvisiacich služieb s názvom 
 „Publicita a propagačné predmety v rámci projektu-CULTPLAY (tematické ihrisko MAJK v Šali) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:   Mesto Šaľa 
Sídlo:   Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:   00306185,  
Telefón:  031/7705985,  
Kontaktná osoba: Ing. Petra Szalayová 
e-mail:       szalayova@sala.sk 
 
2. Typ zmluvy: kúpna zmluva 
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
4. Komplexnosť dodávky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania 
5. Variantné riešenie: Nepripúšťa sa. 
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 1 týždeň od zadania objednávky po odsúhlasení 
grafických návrhov. 
 
7. Stručný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Predmetom tejto zákazky je vyhotovenie propagačných predmetov podľa zoznamu nižšie označených logom 
programu (logo dodá objednávateľ) a vyhotovenie 2 billboardov do exteriéru a  grafického spracovania ich 
návrhov. Predmetom zákazky je dodanie:  
• Billboard -reklamná tabula – 1 ks vo veľkosť A0 s možnosťou upevnenia na plot 
• Špeciálny billboard-reklamná tabula- 1ks s rozmerom 3000 x 1500 mm spolu s nosnou konštrukciou 
• Roll up- 2ks,  100x210 cm,   

1) Roll up- vyobrazené logá programu + informácie o projekte 
2) Roll up-logá + fotka ihriska 

• Pero - 100 ks 
• Taška A- 100 ks, sťahovacie vrecko so šnúrkou 
• Taška B- 50 ks, papierová taška  
• Poznámkový blok- 100 ks, veľkosť A5,  
• Tričká- 100 ks (S-30,M-30,L-40)  
Zákazka sa realizuje v rámci projektu: CULTPLAY – vytvorenie interaktívnych tematických parkov, 
inovatívne použitie kultúrneho dedičstva, z ktorého sa realizuje výstavba  tematického ihriska v Šali ako 
repliky historickej pamiatky Majk, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci cezhraničnej spolupráce prostredníctvom programu INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko. 
Cena má obsahovať dodanie hotových propagačných predmetov (s vyobrazením loga, ktoré má byť na každom 
propagačnom výrobku), grafický návrh, grafické spracovanie, finalizáciu produktov, balenie, doručenie na 
miesto dodania zákazky. 
Finálny grafický návrh každého produktu musí byť odsúhlasený pred zadaním na vyhotovenie zo strany   
verejného obstarávateľa. Podklady (logá) budú poskytnuté od verejného obstarávateľa v elektronickej podobe.  

 
Technické parametre:  
• Billboard -reklamná tabula – veľkosť A0, plnofarebná potlač podľa grafickej predlohy, laminácia, 

trvácnosť v exteriéri min.5 rokov, materiál napr. gutbond, s možnosťou uchytenia na plot 
• Špeciálny billboard - reklamná tabula - rozmer 3000x1500 mm, plnofarebná potlač podľa grafickej 

predlohy, laminácia, trvácnosť v exteriéri min. 5 rokov, materiál napr. gutbond, spolu s nosnou 
konštrukciou – tabuľa vo výške možnosti čítania textu, ktorá bude osadená do zeme 

• Roll up- 2ks,  100x210 cm,  s hliníkovou konštrukciou, prenosnou odolnou taškou 
1) Roll up- vyobrazené logá programu + informácie o projekte 
2) Roll up-logá + fotka ihriska 

• Pero- 100 ks, farba biela, guľôčkové s modrou náplňou, materiál-plast/kov, plnofarebná potlač loga na 
každé pero 

• Taška A- 100 ks, sťahovacie vrecko so šnúrkou, biela farba, v spodnej časti zosilnené rohy, min. rozmer 
30x40 cm, max 35x50 cm, materiál polyester a potlač loga (20% plochy z jednej strany) na každú 
tašku/vrecúško 



• Taška B- 50 ks, papierová taška vo farbe natural s papierovými krútenými ušami, rozmer tašky 18x8x22 
cm,  100 g/m² plnofarebná potlač loga na každej taške (30% plochy z jednej strany) 

• Poznámkový blok- 100 ks, veľkosť A5, linajkový, trhací s plnofarebným obalom, na ktorom bude fotka 
ihriska a logo programu na každej vnútornej strane 

• Tričká- 100 ks (S-30,M-30,L-40) vo veľkosti S/M/L alebo ekvivalentné číslovanie pre deti od 8-14 rokov, 
180g/m², krátky rukáv, okrúhly výstrih, potlač loga na každé tričko, logo na prednej ľavej strane hrude. 

 
Slovník spoločného obstarávania: 
CPV – kód: 22462000-6 Propagačný materiál 
 
Predpokladaná hodnota zákazky:  3 181,41 Eur bez DPH 
 
8. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
a) dňa 10.septembra 2019 do 10.00 hod. 
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Šali, 
c) uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený 
d) obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 
- adresu uchádzača a označenie – „verejná súťaž - neotvárať“, 
- označenie- heslo súťaže „Publicita a propagačné predmety v rámci projektu-CULTPLAY 
(tematické ihrisko MAJK v Šali)“  

e) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro 
 
9. Podmienky otvárania ponúk: 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 10.9.2019 o 11.00 hod. na adrese Mestský úrad Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 
927 15, Šaľa 
 
10. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Európskej únie v rámci programu INTERREG V-A Slovensko-
Maďarsko a rozpočtu mesta Šaľa. 
 
11. Podmienky účasti uchádzačov: 
Osobné postavenie: doklad o oprávnení dodávať tovar a poskytovať službu týkajúcu sa predmetu zákazky 
(výpis z obchodného registra, živnostenské oprávnenie, iné) - stačí fotokópia dokladu, resp. oznámenie 
o zapísaní v zozname hospodárskych subjektov s uvedením registračného čísla  
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva doklad o oprávnení dodávať tovar 
a poskytovať službu alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa 
predpisov platných v krajine jeho sídla. 
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje 
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, 
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvod 
alebo v krajine sídla uchádzača. 
                                                                                                              
12. Kritéria na hodnotenie ponúk 
Najnižšia cena vrátane DPH za celú zákazku  
 
13. Obsah ponuky 
Ponuka uchádzača predložená v listinnej podobe musí obsahovať: 
a) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 11. 
b) Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s poskytnutím celej súťažnej ponuky riadiacemu orgánu pre 
INTERREG V-A Slovensko -Maďarsko, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky, pre prípadnú kontrolu procesu verejného obstarávania a súhlasí s tým, že riadiaci orgán má právo 
ponechať si ktorúkoľvek časť súťažnej ponuky, prípadne jej fotokópiu pre služobné potreby. 
c) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, číslo faxu, e‐mail. 
d) Návrh na plnenie kritérií – cena vrátane DPH na celú zákazku. 
e) Podpísaný návrh kúpnej zmluvy 
 
 
 
                      



14. Ďalšie informácie 
 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk 
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať o návrhu zmluvy s úspešným uchádzačom. 
 
Prílohy: 

1. Návrh na plnenie kritérií 
2. Návrh kúpnej zmluvy 
3. Vzorová vizualizácia 

 
 
V Šali, dňa  3.9.2019 

 
 
 
______________________ 
 
       Mgr. Jozef Belický 
       primátor mesta Šaľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
Návrh na plnenie kritérií 

 
Názov zákazky: „Publicita a propagačné predmety v rámci projektu-CULTPLAY (tematické ihrisko MAJK v Šali)“ 
 
Uchádzač ( názov a sídlo): ........................................ 
 

 
 

Špecifikácia 

Merná 
jednotka množstvo Jednotková cena 

v EUR bez DPH 
Cena  celkom v EUR 

bez DPH 

DPH 20% 
EUR 

 

Spolu 
s DPH v 

EUR 

Billboard-
reklamná tabula 

veľkosť A0, plnofarebná potlač podľa grafickej 
predlohy, laminácia, trvácnosť v exteriéri min.5 rokov, 
materiál napr. gutbond, s možnosťou uchytenia na plot 
 

ks 1 

    

Špeciálny 
billboard -
reklamná tabula 

rozmer 3000x1500 mm, plnofarebná potlač podľa 
grafickej predlohy, laminácia, trvácnosť v exteriéri 
min. 5 rokov, materiál napr. gutbond, spolu s nosnou 
konštrukciou – tabuľa vo výške možnosti čítania textu, 
ktorá bude osadená do zeme 

ks 1 

    

Roll up  100x210 cm,  s hliníkovou konštrukciou, prenosnou 
odolnou taškou 
1.Roll up- vyobrazené logá programu + informácie o 
projekte 
2.Roll up-logá + fotka ihriska 

ks 2 

    

Pero farba biela, guľôčkové s modrou náplňou, materiál-
plast/kov, plnofarebná potlač loga na každé pero 
 

ks 100 
    

 

 
Taška A 
(sťahovacie  
vrecko) 

so šnúrkou, biela farba, v spodnej časti zosilnené rohy, 
min. rozmer 30x40 cm, max 35x50 cm, materiál 
polyester a potlač loga (20% plochy z jednej strany) na 
každú tašku/vrecúško 
 

ks 100 

    

Taška B papierová taška vo farbe natural s papierovými 
krútenými ušami, rozmer tašky 18x8x22 cm,  100 g/m² 
plnofarebná potlač loga na každej taške (30% plochy 

ks 50 
    



z jednej strany) 

Poznámkový 
blok 

veľkosť A5, linajkový, trhací s plnofarebným obalom, 
na ktorom bude fotka ihriska a logo programu na 
každej vnútornej strane 

ks 100 
    

Tričká (S-30, m-
30, L-40) 

vo veľkosti S/M/L alebo ekvivalentné číslovanie pre 
deti od 8-14 rokov, 180g/m², krátky rukáv, okrúhly 
výstrih, potlač loga na každé tričko, logo na prednej 
ľavej strane hrude. 

Ks 100 

    

SPOLU za 
zákazku 

 
X X X    

 
 
Dňa........................                                                  .................................................................... 
                                                                         Podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača 



 
Príloha č. 2  návrh kúpnej zmluvy 

 
Kúpna zmluva 

 
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v  znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 
 
 

Čl. I  
Zmluvné strany 

 
Predávajúci:  
Názov ...................... 
Zastúpený: ......................... 
Sídlo: ............................... 
IČO: ........................ 
DIČ: ............................ 
IČ DPH: .................................. 
Bankové spojenie: ............................................. 
IBAN:  ........................................... 
Kontaktná osoba: ..........................., e-mail: ......................... 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
 
Kupujúci:   
Názov:   Mesto Šaľa 
Sídlo:   Námestie Svätej Trojice č.7, 927 15 Šaľa 
IČO:    00306185 
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Belický, primátorom mesta 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s. 
IBAN:   SK29 1111 0000 0066 2784 9056 
SWIFT (BIC):  UNCRSKBX 
Kontaktná osoba: Ing. Petra Szalayová, e-mail: szalayova@sala.sk  
(ďalej len „kupujúci“) 
(ďalej predávajúci a kupujúci spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 
Čl. II  

Úvodné ustanovenia  
 

2.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania - výzvou na predkladanie 
ponúk bez využitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §8 Smernice 
mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na dodanie tovarov a súvisiacich služieb s názvom: „Publicita 
a propagačné predmety v rámci projektu - CULTPLAY (tematické ihrisko MAJK v Šali)“ 
realizovaného od ................ do ............................. 

 
Čl. III  

Predmet zmluvy 
 
3.1 Predmetom tejto zmluvy je v rámci projektu: CULTPLAY – vytvorenie interaktívnych 

tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva, v rámci ktorého sa realizuje 
výstavba tematického ihriska v Šali ako repliky historickej pamiatky Majk, spolufinancovaného 



v rámci programu spolupráce INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko – dodanie publicity, 
vyhotovenie propagačných materiálov s logom programu a príbuzné služby s tým spojené 
s nasledovnými parametrami: 

• Billboard - reklamná tabula – veľkosť A0, plnofarebná potlač podľa grafickej predlohy, 
laminácia, trvácnosť v exteriéri min.5 rokov, materiál napr. gutbond, s možnosťou uchytenia na 
plot 

• Špeciálny billboard - reklamná tabula - rozmer 3000x1500 mm, plnofarebná potlač podľa 
grafickej predlohy, laminácia, trvácnosť v exteriéri min. 5 rokov, materiál napr. gutbond, spolu 
s nosnou konštrukciou – tabuľa vo výške možnosti čítania textu, ktorá bude osadená do zeme 

• Roll up - 2ks,  100x210 cm,  s hliníkovou konštrukciou, prenosnou odolnou taškou 
1.Roll up- vyobrazené logá programu + informácie o projekte 
2.Roll up-logá + fotka ihriska 

• Pero - 100 ks, farba biela, guľôčkové s modrou náplňou, materiál-plast/kov, plnofarebná potlač 
loga na každé pero 

• Taška A - 100 ks, sťahovacie vrecko so šnúrkou, biela farba, v spodnej časti zosilnené rohy, min. 
rozmer 30x40 cm, max 35x50 cm, materiál polyester a potlač loga (20% plochy z jednej strany) 
na každú tašku/vrecúško 

• Taška B - 50 ks, papierová taška vo farbe natural s papierovými krútenými ušami, rozmer tašky 
18x8x22 cm, 100 g/m² plnofarebná potlač loga na každej taške (30% plochy z jednej strany) 

• Poznámkový blok- 100 ks, veľkosť A5, linajkový, trhací s plnofarebným obalom, na ktorom bude 
fotka ihriska a logo programu na každej vnútornej strane 

• Tričká- 100 ks (S-30,M-30,L-40) vo veľkosti S/M/L alebo ekvivalentné číslovanie pre deti od 8 -
14 rokov, 180g/m², krátky rukáv, okrúhly výstrih, potlač loga na každé tričko, logo na prednej 
ľavej strane hrude. 

 
Čl. IV  

Termíny a miesto plnenia 
 
4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovary uvedené v čl. III tejto zmluvy do 1 týždňa od zadania 

objednávky po odsúhlasení grafických návrhov. 
 

4.2 Finálny grafický návrh musí byť odsúhlasený pred zadaním do tlače resp. výroby zo strany 
kupujúceho. 

 
Čl. V 

Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky 
 

5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená nasledovne: 
 

 
 Merná 

jednotka množstvo Jednotková cena 
v EUR bez DPH 

Cena  
celkom 

v EUR bez 
DPH 

DPH 
20% 
EUR 

 

Spolu 
s DPH v 

EUR 

Billboard-reklamná tabula ks 1     
Špeciálny billboard-
reklamná tabula 

ks 1     

Roll up  ks 2     
Pero ks 100     
 
Taška A 
(sťahovacie  vrecko) 

ks 100     

Taška B ks 50     
Poznámkový blok ks 100     
Tričká (S-30, m-30, L-40) ks 100     
Spolu X X X    

 



5.2 Celková cena predmetu plnenia je stanovená na základe ponuky predávajúceho predloženej 
v rámci verejného obstarávania v zmysle špecifikácie uvedenej bode 3.1. a necenenej podľa bodu 
5.1 tejto zmluvy a to spolu celkom: ........................... - EUR s DPH. (slovom  ............................ 
eur). 

 
5.3 Cena predmetu plnenia bude uhradená: prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v Čl. I. 

tejto zmluvy po prevzatí a kontrole dodaného tovaru na základe predávajúcim vystavenej faktúry. 
Splatnosť faktúry je  do 30 dní od jej doručenia. 

 
5.4 Cena obsahuje všetky tovary a s nimi súvisiace služby špecifikované v bode 3.1 tejto zmluvy 

a taktiež dodanie hotových propagačných predmetov (vrátane loga na každom propagačnom 
predmete), grafický návrh, grafické spracovanie, finalizáciu produktov, balenie, doručenie na 
miesto dodania zákazky. 

 
5.5 Predmet zmluvy je spolufinancovaný v rámci cezhraničnej spolupráce prostredníctvom programu 

INTERREG V-A Slovensko- Maďarsko v rámci projektu č. SKHU/1601/1.1/209. 
 

Čl. VI. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva  

a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy 
 

6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru uvedenému v čl. III tejto zmluvy v okamihu,                    
keď mu je tovar odovzdaný. 
 

6.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu, keď prevezme tovar od 
predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom 
a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. 

 
Čl. VII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

7.1 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom všetky potrebné doklady, ktoré sa 
na tovar vzťahujú a sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, a to najmä návod na obsluhu. 
 

7.2 Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí ochranu tovaru pred jeho poškodením alebo zničením najmä 
tak, že tovar vhodným spôsobom zabalí. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá 
predávajúci za vady tovaru, ktoré vzniknú porušením povinnosti náležite ochrániť tovar pred jeho 
poškodením alebo zničením. 

 
7.3 Predávajúci sa zaväzuje tovar odovzdať kupujúcemu na mieste ním určenom. Kupujúci sa za 

týmto účelom zaväzuje prevziať tovar a potvrdiť prevzatie tovaru od predávajúceho podpísaním 
dodacieho listu. 

 
7.4 Predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon 

kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami kedykoľvek počas platnosti                            
a účinnosti Subvenčnej zmluvy a Zmluvy o partnerstve o poskytnutí finančného príspevku 
uzatvorenej medzi mandantom a Poskytovateľom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami Poskytovateľa 
NFP na vykonanie auditu/kontroly sú najmä: 

- poskytovateľ -  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby,  
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním 

poverené osoby, 
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 



- splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
- osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a EÚ. 
 

Čl. VIII.  
Zodpovednosť za vady tovaru 

 
8.1 Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom 

znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 
 

Čl. IX. 
Zánik zmluvy 

 
9.1 Zmluva zaniká: 

a) dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou, 
c) odstúpením od zmluvy. 

 
9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zmluvná strana môže zmluvu vypovedať aj bez 

uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť odo dňa doručenia písomného 
oznámenia o vypovedaní tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. 
 

9.3 Kupujúci je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy uzatvorenej 
s predávajúcim v prípade, že ešte nedošlo k plneniu zmluvy medzi zmluvnými stranami 
a výsledky administratívnej finančnej kontroly oprávnenými osobami Poskytovateľa neumožňujú 
financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb a iných postupov. Predávajúci 
súhlasí s uvedeným odstúpením od zmluvy bez akejkoľvek sankcie, resp. náhrady škody voči 
predávajúcemu. 
 

Čl. X  
Záverečné ustanovenia 

 
10.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 
10.2 Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov kupujúci zverejní na svojom webovom sídle. Zmluva nadobúda účinnosť až 
nasledujúcim dňom po jej zverejnení. 

 
10.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy po jej podpise zmluvnými stranami na 

webovom sídle mesta Šaľa. 
 

10.4 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode zmluvných strán formou 
písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Tieto podpísané 
dodatky sa po podpísaní následne stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 
10.5 Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadi sa právny vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy 

predovšetkým Obchodným zákonníkom a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky v čase uzavretia tejto zmluvy. 

 
10.6 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov v súlade 

s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo 
je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu zmluvných strán na účely plnenia tejto zmluvy, a to počas 



trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na 
základe tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby. 

 
10.7 Akékoľvek nároky alebo spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa zmluvné 

strany pokúsia vyriešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde o vzniknutom spore k dohode 
zmluvných strán, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená obrátiť sa s návrhom na 
príslušný súd. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na základe tejto 
zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom. 

 
10.8 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach. Kupujúci dostane dve vyhotovenia 

a predávajúci jedno vyhotovenie zmluvy. 
 

10.9 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými 
a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 
 
V               dňa ..................................                     V             dňa ................................ 
 
 
 

Za predávajúceho:      Za kupujúceho: 
 
 
 
 
 
     _______________________________   _____________________________ 

        Mgr. Jozef Belický 
            primátor mesta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 3  vzorová vizualizácia 
 
 
Logo pre potlač 
 
 
 
 
 
 
 
Guľôčkové pero 
 
 
 
 
 
 
 
Taška a) sťahovacie vrecko, zosilnené rohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taška b) papierová taška s krútenými ušami 
 
 

     
 


