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Zmluva o dodávke tovaru a služby 

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“) 

 
 

Článok I -  Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ: OBEC OSRBLIE 

  Stredná 230, 976 45 OSRBLIE 

    Zastúpený: Bc. Peter Siman, starosta Obce 

  IČO: 00313661 

         Tel. č. :                  048/6179129 

         E-mail:                  obec@osrblie.sk 

  (v ďalšom texte len „objednávateľ“) 

 

 

1.2 Dodávateľ: Michal Medveď 

  Partizánska 1470/61, 976 52 Čierny Balog 

  Zastúpený:           Michal Medveď  

 IČO:               45383499   

         IČ DPH:               SK104767515     

 Tel. č. :  0903808643 

 E-mail:  macosystemy@gmail.com 

     (v ďalšom texte len „dodávateľ“)  

 

Článok II - Predmet plnenia zmluvy  

2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok dodávateľa spočívajúci v poskytnutí služby - 

dodanie zvukových zariadení s požadovanými technickými parametrami vrátane dopravy, 

inštalácie a montážnych prác,  školenie osôb na obsluhu dodaných zvukových zariadení, 

podľa zaslanej cenovej ponuky zo dňa 4.10.2017 na zákazku Ozvučenie domu smútku 

v Osrblí. 

 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby vrátane dodania tovaru zaplatiť dohodnutú 

kúpnu cenu. 

 

Článok III - Cena tovaru 

3.1 Kúpna cena pokrýva všetky oprávnené náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti 

s dodaním predmetu plnenia zmluvy - náklady  na obstaranie tovaru, dopravu na miesto 

dodania, inštalačné a montážne práce, školenie obsluhy zvukových zariadení, ako aj 

všetky ďalšie súvisiace náklady. 

  

3.2 Celková kúpna cena za predmet plnenia zmluvy je: 

• celková cena bez DPH: 2 908,00  Eur 

• sadzba DPH a výška DPH:    20%                                                           581,60  Eur 

• celková zmluvná cena s DPH:                                                              3 489,60  Eur 

 

3.3 Kúpna cena je cenou konečnou, nebude sa navyšovať o ďalšie náklady. Všetky súvisiace 

náklady sú v súlade s touto zmluvou zahrnuté v cene. Kúpna cena je výsledkom najnižšej 

cenovej ponuky na Ozvučenie domu smútku doručenej v rámci prieskumu trhu k projektu 
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Stavebné úpravy na dome smútku, parcela č. 685 v Osrblí.  

 

Článok IV - Podmienky dodania a preberania tovaru 

4.1  Lehota dodania tovaru je 30 dní od účinnosti zmluvy. Zmluva sa stáva účinnou dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa a zároveň podpisom 

zmluvy o poskytnutí NFP medzi objednávateľom  podľa čl. I. tejto zmluvy  a poskytovateľom 

príspevku PPA, pričom musia nastať obe zmieňované skutočnosti t. j. po splnení odkladacej 

podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci 

PPA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 a príjemcom pomoci, ktorým je Obec 

Osrblie. 

4.2 Predmet dodania tovar a služby sa považuje za dodaný po podpísaní preberacieho 

dodacieho listu s uvedením množstva a druhu dodaných tovarov a prác, dátumom, pečiatkou 

a podpisom oprávnenej osoby odberateľa a dodávateľa. 

4.3 Odberateľ je oprávnený odmietnuť dodávku predmetu tejto zmluvy v prípade, ak má  

viditeľné vady, nebolo dodržané zmluvne dohodnuté množstvo a druh tovaru.  

 

Článok V -  Miesto dodania, vyloženia a preberania tovaru 

5.1 Miestom dodania predmetu zmluvy je budova Domu smútku v Osrblí, súpisné číslo 154,      

      na parcele č. 685. 

 

Článok VI - Platobné podmienky 

6.1 Odberateľ sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v čl. III tejto zmluvy 

na základe faktúry vystavenej dodávateľom po riadnom dodaní a prevzatí tovaru a prác. 

Faktúra bude vystavená  minimálne v 4 vyhotoveniach. Odberateľ neposkytne 

dodávateľovi preddavok na zrealizovanie predmetu plnenia zmluvy. 

6.2 Faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu podľa osobitného predpisu. 

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list na zariadenia a súpis prevedených 

montážnych prác vrátane školenia obsluhy. 

6.3 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry odberateľom. 

Ak predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa tejto zmluvy, alebo nebude 

vystavená v súlade s touto zmluvou, odberateľ ju vráti v lehote splatnosti dodávateľovi na 

prepracovanie. Faktúra bude uhrádzaná výhradne bezhotovostným prevodom na bankový 

účet dodávateľa. 

 

Článok VII - Záruka a nároky z vád tovaru 

7.1 Dodávateľ poskytuje záruku na kvalitu a parametre dodaného tovaru v trvaní 24  

mesiacov od odovzdania predmetu zmluvy objednávateľovi. 

7.2  Objednávateľ je povinný podať o vadách tovaru správu dodávateľovi bez zbytočného    

       odkladu po tom, čo vadu zistil.  

7.3  Objednávateľ je oprávnený v prípade vadného plnenia uplatniť nároky:  

- výmena vadného tovaru za tovar bez vád,  

- dodanie chýbajúceho množstva tovaru, oprava prevedených montážnych prác 

 

 

Článok VIII – Záverečné ustanovenia 

8.1 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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8.2 Zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 

formou číslovaného písomného dodatku, podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 

8.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a stáva sa  

účinnou dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa a 

zároveň podpisom zmluvy o poskytnutí NFP medzi objednávateľom  podľa čl. I. tejto 

zmluvy  a poskytovateľom príspevku PPA, pričom musia nastať obe zmieňované 

skutočnosti t. j. po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde 

k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

medzi príslušným poskytovateľom pomoci PPA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-

2020 a príjemcom pomoci, ktorým je Obec Osrblie. 

8.4 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu pred jej podpisom si prečítali, jej obsahu 

porozumeli a súhlasia s ním, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

8.5 Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom 2 obdrží dodávateľ a 4 odberateľ. 

 

 

 

V Čiernom Balogu 23.11.2017                                    V Osrblí 23.11.2017 

Za dodávateľa:  Za odberateľa: 

   

 

 

 

 

 

    Michal Medveď                                                              Bc. Peter Siman 

                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1. Súpis na dodanie zvukových zariadení s požadovanými technickými 

parametrami, inštalačné a montážne práce podľa návrhu  

                       

                 2.  Doručená cenová ponuka od dodávateľa uvedeného v čl. I. tejto zmluvy 


