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Zmluva o dodávke tovarov 
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2  a násl. Zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

 

Zmluvné strany 

 
1.   Objednávateľ:    Obec Zemplínske Jastrabie 
so sídlom: Hlavná 27/61, Zemplínske Jastrabie 076 05 
zastúpený: Miroslav Maďar – starosta obce 
IČO: 00332 216 
DIČ:     2020773634  
Web:                                                              www.zemplinskejastrabie.sk 
Email:                                                            obec@zemplinskejastrabie.sk 

 
2.   Dodávateľ:      DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o 
so sídlom:                                              Čičava 314, 093 01 Vranov nad Topľou 
zastúpená štatutárnym orgánom:         Ing.Ján Rusič 
IČO:                                                      47136201 
DIČ:                                                     2023779109  
IČ DPH:       SK2023779109  
Číslo účtu:                                             SK57 0200 0000 0031 3955 4853 
Oprávnená/kontaktná osoba:                   Ing.Ján Rusič 
  

Preambula 
 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“). 

Čl. 1 
Predmet plnenia 

 
1.1       Predmetom plnenia je záväzok dodávateľa dodať predmet zákazky s názvom: „Interiérové vybavenie MŠ 

Zemplínske Jastrabie“ a je zodpovedný za sprostredkovanie a zabezpečenie dodávky tovaru čo do množstva 
a druhu podľa špecifikácie uvedenej v nacenenom výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy – príloha č. 1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar uvedenú cenu. 

 
Čl. 2 

Spôsob, lehota a miesto plnenia 
 
2.1 Dodávateľ sa zaväzuje na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dodať pre Objednávateľa predmetný tovar 
 na základe bodu 1.1 tejto zmluvy. 
2.2  Objednávateľ sa zaväzuje, že Dodávateľovi poskytne potrebnú súčinnosť pre riadne dodanie tovaru. 
2.3  Dodávateľ je povinný pri zabezpečení dodávky tovaru dodržiavať všetky platné právne predpisy, najmä 

 bezpečnostné, protipožiarne a hygienické predpisy. 
2.4  Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať služby súvisiace s dodávkou predmetného tovaru výlučne pracovníkmi 

 odborne spôsobilými na túto činnosť. 
2.5  O dodanom tovare podpíšu zmluvné strany preberací protokol.  
2.6  Miesto plnenia:  Obec Zemplínske Jastrabie 
2.7 Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky najneskôr do: 3 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy 

od objednávateľa a spresniť termín dodania tovaru Objednávateľovi minimálne 5 dní pred samotným 
dodaním tovaru. 
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Čl. 3 
Cena za poskytnutie služby, náhrada nákladov a platobné podmienky 

 
3.1  Objednávateľ uhradí Dodávateľovi na základe tejto zmluvy sumu vo výške:  
  

Cena bez DPH  13.424,16 EUR 
DPH 20 %          2.684,84  EUR 

Celková cena s DPH 
16.109            EUR 

 
 a to pri splnení podmienok uvedených v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami zmluvy a všetkých jej príloh, 
 v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi predpismi EÚ.  
3.2  Splatnosť faktúry vystavenej dodávateľom je 60 dní.  
3.3  Odmena za predmet zákazky zahrňuje všetky náklady, ktoré budú vynaložené v súvislosti s predmetným 
 dodaním tovaru. 
3.4 Ponúknutá cena Dodávateľa  je konečná a zahŕňa dopravu na miesto plnenia, inštaláciu, montáž 
 a uvedenie do prevádzky s odskúšaním všetkých funkčných prvkov vrátane školenia na obsluhu zariadenia 
 a jeho spustenia do prevádzky. Cena zahŕňa aj zákaznícku podporu cez telefón minimálne po dobu záručnej 
 doby. 

3.5 Dodávateľ sa zaväzuje, že predloží Objednávateľovi faktúru, a to do 10 pracovných dní od podpisu 
 preberacieho  protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami. Podkladom 
 k vystaveniu a úhrade faktúry za predmet zmluvy je preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu 
 zmluvy. 

Čl. 4 
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť tovaru 

 
4.1 Tovar má vady, ak nezodpovedá tejto zmluve alebo objednávke Objednávateľa alebo ak Dodávateľ porušil 

povinnosť dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva. Pre vylúčenie akýchkoľvek  pochybností 
zmluvné strany potvrdzujú, že Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru aj za záruku za akosť  v plnom 
rozsahu.  

4.2 Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru:  

i. ktoré má tovar v čase jeho odovzdania Objednávateľovi,  

ii. vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli spôsobené porušením povinnosti Dodávateľa,  

iii. v rozsahu záruky za akosť tovaru poskytnutej v tejto Zmluve. Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené 
nevhodnými pokynmi Objednávateľa pri inštalácii tovaru, ak v súlade s touto zmluvou včas upozornil 
Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a prerušil inštalovanie tovaru, ako to bolo potrebné, 
a Objednávateľ na použití pokynov pri inštalovaní tovaru písomne trval.  

4.3 Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie vád tovaru zistených pri odovzdávaní tovaru  spôsobom a v 
lehote uvedenej v preberacom protokole.  

4.4 Dodávateľ preberá záruku za akosť tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je  štandardne 24 mesiacov, 
uvedená v záručnom liste a to odo dňa dodania tovaru Objednávateľovi na základe  preberacieho 
protokolu.  

4.5 Záručná doba začne plynúť dňom riadneho odovzdania tovaru Objednávateľovi na základe preberacieho 
protokolu. Záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskôr  ako 
pri odovzdaní tovaru. Zodpovednosť Dodávateľa za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka za  akosť 
nevznikne, ak tieto vady boli spôsobené (po prechode nebezpečenstva škody na Objednávateľa) vonkajšími 
udalosťami a nespôsobil ich Dodávateľ alebo osoby, pomocou ktorých plnil svoj záväzok.  

4.6 Objednávateľ je povinný podať Dodávateľovi správu o vadách tovaru, za ktoré zodpovedá Dodávateľ,  bez 
zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, a tieto vady špecifikovať. Zmluvné strany sa pre prípad vád tovaru, 
na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo  požadovať 
a Dodávateľ povinnosť bezplatne tieto vady odstrániť. Dodávateľ sa zaväzuje začať s  odstraňovaním 
reklamovanej vady tovaru bez zbytočného odkladu od podania správy o vade a zabezpečiť odstránenie vady 
tovaru v lehote primeranej povahe vady, najneskôr však do 5 (piatich)  pracovných dní odo dňa oznámenia 
vady.  



 3 

4.7 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré 
 zodpovedá Dodávateľ. 

4.8 Zárukou za tovar preberá Dodávateľ záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na 
 dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.  

4.9 Počas záručnej doby sa Dodávateľ zaväzuje poskytovať Objednávateľovi záručný servis na dodané 
 tovary,  ktoré sú predmetom zákazky. Počas záruky sa požaduje zabezpečenie opravy do troch (3) pracovných 
 dní odo dňa nahlásenia poruchy v mieste plnenia. 

 
Čl. 5 

Práva a povinností zmluvných strán 
 

5.1 Požaduje sa aby Dodávateľ predložil na ponúkané tovary, ktoré sú predmetom zákazky, najneskôr v deň ich 
dodania, vyhlásenie o zhode alebo certifikát zhody, a pod. 

5.2 K tovarom musí byť súčasne dodaná sprievodná technická dokumentácia výrobcu vrátane návodov na 
 obsluhu, v origináli a v preklade do slovenského alebo českého jazyka. 

5.3 Všetky dodané tovary musia byť nové, nepoužité, bez vád, v originálnych obaloch. 

5.4 Dodávateľ predloží Objednávateľovi do dvoch pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy doklady 
preukazujúce splnenie všetkých technických špecifikácií a technických vlastností jednotlivých položiek 
predmetu zmluvy uvedených vo špecifikácii predmetu zákazky,  prospektový materiál, prospekt, katalóg, 
technický list a pod., ktorý musí obsahovať technickú špecifikáciu a technické vlastnosti ako aj obrázok 
ponúkaného tovaru (všetkých jeho častí). 

5.5  Na osobné prevzatie predmetu zmluvy sú oprávnení iba splnomocnení a autorizovaní zástupcovia 
 Objednávateľa, ktorí na mieste skontrolujú dodaný tovar. 

5.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia budú zapísaní v Registri partnerov verejného 
sektora (ďalej len „RPVS“) ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje.  

               V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré   vzniknú  v 
súvislosti s nesplnením tejto povinnosti. 

Čl. 6 
Zmluvné pokuty 

 
6.1  Ak sa Dodávateľ dostane do omeškania s dodaním tovaru, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
 Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny činnosti za každý, aj začatý deň 
 omeškania, až do dňa, kedy budú príslušné povinnosti riadne splnené. V tomto prípade je Dodávateľ
 povinný túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi zaplatiť, prípadne pokuta môže byť odpočítaná 
 Objednávateľom z fakturovanej čiastky. 
6.2  Ak nebude faktúra za dodanie tovaru, ktorú Dodávateľ  vystavil Objednávateľovi  za podmienok 
 stanovených touto zmluvou, uhradená v lehote jej splatnosti, z dôvodu výlučne na strane Objednávateľa, 
 je Dodávateľ oprávnený od Objednávateľa požadovať, aby mu zaplatil úrok z omeškania vo výške 0,1 % z 
 dlžnej čiastky,  za každý ukončený deň omeškania, maximálne do výšky 10 % z celkovej ceny. V tomto 
 prípade je Objednávateľ povinný tento úrok z omeškania Dodávateľovi uhradiť. 
 

Čl. 7 
Komunikácia 

 
7.1  Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne 
 plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých 
 skutočnostiach, ktoré sú, alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie tejto zmluvy. 
7.2  Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených osôb, 
 štatutárnych orgánov zmluvných strán, príp. nimi poverených osôb.  
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Čl. 8 
Osobitné ustanovenia 

 
8.1  Kupujúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy                                                        

z kontroly verejného obstarávania (VO), ktorou SO pre IROP (Riadiaci orgán) neschváli predmetné VO. 
8.2 Dodávateľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými 

prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy a to oprávnenými osobami a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.           
    

Čl. 9 
Záverečné ustanovenia 

 
9.1 Zmenou na strane Dodávateľa aj formálneho charakteru (napr. zmenu kontaktných údajov, štatutárneho 
 orgánu, bankového spojenia a pod.) je Dodávateľ povinný do 7 pracovných dní odo dňa jej vzniku písomne 
 oznámiť Objednávateľovi. 
9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode formou 
 písomných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení povinností dohodnutých touto zmluvou, každá zmluvná strana je 
 oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, pričom Dodávateľ je povinný vrátiť poskytnuté prostriedky 
 Objednávateľovi. Odstúpenie od tejto zmluvy voči druhej zmluvnej strane je účinné okamihom doručenia 
 prejavu vôle odstupujúcej zmluvnej strany od zmluvy. 
9.4 V ostatnom, výslovne neupravenom touto zmluvou, platia príslušné platné ustanovenia Obchodného 
 zákonníka v znení neskorších predpisov. 
9.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri 
 a Dodávateľ jeden rovnopis.  
9.6 Zmluvné strany o prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento zodpovedá skutočnému 
 prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú. 
9.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň po 

zverejnení na webovej stránke objednávateľa. 
 
Prílohy: 
 
1, Nacenený výkaz výmer 
 
 
Zemplínske Jastrabie,  dňa ..........................                                     V Čičave  dňa 4.11.2022 
 
 
     

Za objednávateľa:       Za dodávateľa:  
 
 
 
                                                                                                                                                  
 
___________________________                                  _________________________________ 
                 
Starosta obce                                                                                                                  Konateľ spločnosti 
Miroslav Maďar                                                                                                                   Ing.Ján Rusič 
 

 


