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Zmluva o dodávke tovaru 

 
uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

 

 Objednávateľ 

 

Obchodné meno:   Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 

Sídlo:     Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 

IČO:      149 683 

DIČ:    2020711308 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:     SK 81 0200 0000 0000 11632572 

Telefón:   0905 275 990 

Štatutárny orgán:    Mgr. Lucia Mihoková 

 

ďalej len ako „objednávateľ“ 

 

 

 

Dodávateľ 

 

Obchodné meno:  Heliotronik, spol. s r.o.    

Sídlo:    Zlatobanská 16, 080 05 Prešov 

IČO:    36493333 

DIČ:    2021855935 

IČ DPH:   SK2021855935 

Obchodný register:  Zapísaný v Prešove 

    odd. Sro, vl.č.14908/P 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:    SK43 3100 0000 0043 4005 1005 

Telefón:   0903 596 359 

Oprávnený konať 
v mene spoločnosti:  Juraj Kochan, konateľ   

 

ďalej len ako „dodávateľ“ 
 

 

 

 

 

 

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru na zákazku „ Materiál na výmenu PVC 

v priestoroch MsKS v Sabinove“ podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tento zmluvy. 

2.2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, Janka 

Borodáča č. 18, 083 01 Sabinov. 
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III. Cena a platobné podmienky 

 

3.1. Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je v súlade s § 107 ods.1zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou 

dodávateľa, ktorá bola predložená v rámci prieskumu trhu a vyhodnotená 

objednávateľom ako najnižšia. 

3.2. Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v ods. 2.1 tejto zmluvy sa objednávateľ 

zaväzuje zaplatiť dodávateľovi sumu vo výške 16 978,79 € s DPH slovom 

šestnásťtisicdeväťstosedemdesiatosem 79/100 € s DPH. 

3.3. Odberateľ a dodávateľ sa dohodli, že dodávateľ ku dňu podpísania tejto zmluvy 

vyhotoví predfaktúru vo výške 10 000,00 € s DPH. Po prijatí platby za predfaktúru 

dodávateľ vystaví daňový doklad k prijatej platbe. Splatnosť predfaktúry je 3 dni odo 

dňa jej vystavenia a doručenia objednávateľovi. Po dodaní tovaru dodávateľ vystaví 

konečnú, vyúčtovaciu faktúru, ktorej splatnosť je 14 dní. 

Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti podľa platnej legislatívy 

3.4. Rozsah a špecifikácia predmetu zmluvy nemôžu byť dodatočne menené. 

3.5. Kúpna cena pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa vynaložené 

v súvislosti s dodávkou predmetu plnenia zmluvy napr. náklady za tovar, na 

obstaranie tovaru, dopravu na miesto dodania. 

3.6. Kúpna cena je cenou konečnou v súlade s § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, t.j. nebude sa navyšovať o ďalšie náklady, ktoré sú v súlade 

s touto zmluvou v zmluvnej cene zahrnuté. Kúpna cena je výsledkom verejného 

obstarávania.  

 

 

IV. Termín plnenia a podmienky dodania a prebratia tovaru 

 

4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy, t.j. dodanie tovaru, je najneskôr do 20 dní od 

podpísania zmluvy. 

4.2. V prípade vzniku nepredvídaných administratívno-právnych alebo technických 

dôvodov, alebo z dôvodov nezavinených priamo odberateľom a ani dodávateľom, 

môže sa odberateľ s dodávateľom dohodnúť na zmene termínu plnenia predmetu 

zmluvy, pričom táto dohoda sa musí vykonať v písomnej forme. 

4.3. Tovar sa považuje za dodaný po podpísaní dodacieho listu s uvedením množstva a 

druhu dodaných tovarov, dátumom, pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby 

odberateľa a dodávateľa. 

  

 

V. Povinnosti dodávateľa a objednávateľa 

 

5.1. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a rozsahu, 

informovať odberateľa o všetkých zistených okolnostiach, ktoré by mohli tvoriť 

prekážky v plnení predmetu zmluvy, resp. ovplyvniť kvalitu a rozsah predmetu 

plnenia tejto zmluvy, plniť predmet zmluvy na vlastné nebezpečenstvo. 

5.2. Dodávateľ poskytuje záruku na kvalitu a parametre dodaného tovaru v trvaní 

najmenej 24 mesiacov od odovzdania tovaru objednávateľovi.  

5.3. Objednávateľ je povinný na základe výzvy dodávateľa prevziať predmet zmluvy aj 

skôr ako je dohodnutý termín plnenia, pokiaľ mu v tom nebudú brániť objektívne 

okolnosti. 
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5.4. Objednávateľ sa zaväzuje v dohodnutom termíne umožniť prístup dodávateľovi na 

miesto plnenia predmetu zmluvy, prevziať tovar v dohodnutom termíne a rozsahu 

plnenia, zaplatiť za zhotovené dielo cenu dohodnutú podľa ods. 3.2. a 3.3. tejto 

zmluvy, uplatniť reklamáciu vád tovaru u dodávateľa písomne, a to bezodkladne po 

ich zistení. 

5.5. Objednávateľ je oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť nároky:  

- výmena vadného tovaru za tovar bez vád,  

- dodaníe chýbajúceho množstva tovaru,  

- zľava z kúpnej ceny.  

 

 

 

VI. Sankcie 

 

6.1. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodávateľa s dodaním tovaru, je objednávateľ 

oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny 

objednaného tovaru s DPH za každý deň omeškania. 

6.2. V prípade, že objednávateľ neuhradí riadne vystavenú a doručenú faktúru v lehote 

splatnosti, je dodávateľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 

0,05 % z fakturovanej ceny s DPH za každý deň omeškania. 

 

 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

7.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy, alebo doplnky k nej musia byť vyhotovené v 

písomnej forme ako dodatky ku zmluve v rovnakom množstve rovnopisov, ako je 

základná zmluva, pričom platnosť nadobudnú až po podpise obidvomi zmluvnými 

stranami. 

7.2. Akékoľvek záväzkové právne vzťahy vzniknuté medzi odberateľom a dodávateľom 

pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy, alebo mimo túto zmluvu, sa riadia 

všeobecnými legislatívno-právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 

inak. 

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť týkajúca sa vzťahov z tejto zmluvy sa 

považuje za doručenú, len čo ju druhá zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí 

svojím vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie 

písomností. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia písomnosti nastanú aj 

dňom odmietnutia ich prevzatia druhou zmluvnou stranou alebo ak neboli prevzaté v 

odbernej lehote, posledným dňom tejto lehoty alebo dňom kedy sa odosielateľovi 

vrátila zásielka ako nedoručená. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti 

budú doručované na adresy zmluvných strán uvedených v záhlaví zmluvy. 

7.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu, pričom 

každý z rovnopisov má rovnocennú hodnotu a považuje sa za originál. 

7.5.  Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne po 

dôkladnom oboznámení sa s jej obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných 

podmienok a že plne rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú 

a zaväzujú sa ich plniť na znak čoho zmluvu podpisujú. 

7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a súvisiacimi platnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky.  
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7.8. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými 

stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva podlieha režimu povinne 

zverejňovaných zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením 

zmluvy v celom rozsahu. 
 

 

 

 

 

 

V Sabinove dňa 01.02.2018 V Sabinove dňa  01.02.2018 
 

 

 

 

Objednávateľ: Dodávateľ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ _________________________ 

      Mgr. Lucia Mihoková                    Juraj Kochan 

        riaditeľka MsKS          konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


