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Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

 

I. Určenie zmluvných strán 
 

Objednávateľ:  Obec Zborov 
Sídlo:     Obecný úrad Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov 
IČO:    00322741 
DIČ:      2020624804 
Zastúpený:   Ján Lukáč, starosta obce 
Bankové spojenie:  VÚB , a.s. 
IBAN:                               SK46 0200 0000 0000 0072 6522  
Kontakt:                 +421 54/4798306 
Email:                               mila.sliva@zborov.sk 
(ďalej len „Objednávateľ”)  
       

Dodávateľ:            BDV Trade s.r.o.  
Sídlo:     Janovce 11, 086 41  Janovce 
IČO:     46 056 262 
DIČ:      2023197924 
IČ DPH:    SK2023197924 
Zastúpený:   František Hvizda, konateľ 
Vo veciach technických:  Ing. Jozef Kvokačka 
Vo veciach záručného servisu: Ing. Jozef Kvokačka      
Kontakt:                           0908989920 
Email:               bdv@hmcomp.sk 
Bankové spojenie:          VÚB, a.s. 
              číslo účtu: 286321835/0200 
             IBAN: SK51 0200 0000 0028 6321 8354 
(ďalej len „Dodávateľ“)  
(ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)  

 

II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž interiérového vybavenia 

novostavby „Komunitného centra v obci Zborov“. Podrobná špecifikácia 

predmetu zmluvy tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

 

III. Termín plnenia zmluvy 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať a inštalovať predmet zmluvy do miesta dodania 

v termíne do 1 mesiac od nadobudnutia účinnosti zmluvy . Objednávateľ sa 

zaväzuje za riadne a včas dodaný predmet zmluvy zaplatiť dohodnutú kúpnu 
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cenu, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Spolu s dodaním tovaru 

odovzdá objednávateľovi doklady potrebné na prevzatie a užívanie predmetu 

zmluvy objednávateľom.  

2. Dodávateľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi termín dodania a inštalácie 

predmetu zmluvy do miesta plnenia najneskôr 3 pracovné dni pred jeho 

dodaním. V prípade porušenia tejto povinnosti nie je objednávateľ povinný 

prevziať tovar v deň jeho dodávky a inštalácie, ale až v nasledujúci deň. Náklady 

spojené s odmietnutím prevzatia takejto dodávky znáša dodávateľ.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy, ktorý bol dodaný riadne a 

včas, t.j. predmet zmluvy a jeho dodávka, inštalácia a súvisiace služby budú 

zrealizované v súlade s požiadavkami objednávateľa uvedenými v tejto zmluve. 

Ak sa tak nestane, objednávateľ si vyhradzuje právo predmet zmluvy neprevziať 

a nezaplatiť zaň kúpnu cenu. 

 

IV. Miesto plnenia predmetu zmluvy 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť predmet tejto zmluvy na miesto dodania a to:  

Komunitné centrum v obci Zborov. 

 

V. Cena plnenia predmetu zmluvy 

1. Cena v rozsahu predmetu zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a vychádza z cenovej 

špecifikácie, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 a môže sa zmeniť iba 

z dôvodu zmeny sadzby DPH.  

2. Cena za predmet zmluvy je stanovená vo výške:  

Cena bez DPH: 12 357,00 EUR  

DPH 20%: 2 471,40 EUR 

Cena s DPH:  14 828,40 EUR 

(slovom: Štrnásťtisícosemstodvadsaťosem a 40/100 EUR) 

3. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné 

dodatočné náklady, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu zmluvy. Cena 



 

Strana 3 z 9 

stanovená objednávateľom predstavuje všetky preukázateľné náklady a primeraný 

zisk. 

 

VI. Fakturácia a splatnosť 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu na základe faktúry za 

poskytnutý tovar.  

2. Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi žiadny preddavok.  

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a prílohu faktúry bude 

tvoriť dodací list potvrdený objednávateľom. 

4. Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

 

VII. Zmluvné pokuty 

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote je 

dodávateľ oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške 

určenej nariadením vlády č. 21/2013   Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak dodávateľ nedodá tovar v súlade s touto 

zmluvou, čo bude doložené zápisom objednávateľa, zaplatí dodávateľ zmluvnú 

pokutu vo výške 0,01 % z kúpnej ceny za každý začatý deň omeškania, ak sa 

zmluvné strany nedohodnú inak. 

3. V prípade neodstránenia vady predmetu zmluvy (poruchy) dodávateľom v 

dohodnutom termíne v záručnej dobe je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok 

na zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z kúpnej ceny za každý začatý deň 

omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

4. Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorú mu spôsobil 

pri plnení zmluvy, vrátane následkov spôsobených škodovou udalosťou vo vzťahu 

k predmetu plnenia. Úhradou zmluvnej pokuty sa dodávateľ nezbavuje povinnosti 

pokračovať v plnení predmetu zmluvy.  

5. Uhradením zmluvných pokút nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody, 

ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.  

6. Pri nebezpečenstve škody na predmete zmluvy platia ustanovenia § 455 a nasl. 

Obchodného zákonníka.  
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7. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú 

zmluvné strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.  

8. V súlade s § 364 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli na započítaní 

vzájomných pohľadávok vyplývajúcich z tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený 

započítať zmluvné pokuty podľa tohto článku proti kúpnej cene alebo jej časti.  

 

VIII. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy v množstve, kvalite a v prevedení 

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje, že na dodanom tovare podľa tejto zmluvy neviaznu žiadne 

právne vady a vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať a udeliť všetky práva 

spojené s dodaním predmetu zmluvy a zodpovedá za ich nerušený výkon 

objednávateľom.  

3. V prípade, že tretia osoba akýmkoľvek spôsobom uplatní práva na dodaný tovar 

podľa tejto zmluvy, ktoré sú nezlučiteľné s právami vykonávanými 

objednávateľom, dodávateľ sa zaväzuje vykonať všetky opatrenia potrebné na 

nápravu a nerušený výkon práv objednávateľa, vrátane prípadných návrhov na 

začatie súdneho konania. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy v čase odovzdania objednávateľovi má 

a počas dohodnutej stanovenej doby bude mať vlastnosti stanovené technickými 

parametrami. 

5. Záručná doba na predmet zmluvy čl. II bodu 2.1 je 24 mesiacov odo dňa 

podpísania odovzdávacieho/preberacieho protokolu. Záruka sa vzťahuje na 

predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu zmluvy 

objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia 

predmetu zmluvy, resp. poškodenia živelnou udalosťou.  

6. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby na predmet zmluvy bezplatne 

(vrátane dopravy, pracovného výkonu a potrebných náhradných dielov) odstráni 

vady predmetu zmluvy prostredníctvom svojich servisných stredísk, a to najneskôr 

do 48 hodín od telefonického hlásenia vady (poruchy), následne potvrdenej 

faxovou alebo emailovou správou. 
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7. Odstránením vád podľa bodov 6 tohto článku sa rozumie oprava vadného tovaru, 

prípadne výmena celého tovaru tak, aby prevádzkyschopnosť predmetu zmluvy 

bola zabezpečená minimálne v takom rozsahu a kvalite ako pred vznikom vady 

(poruchy). 

8. Dodávateľ je povinný vykonávať záručný servis v mieste inštalácie predmetu 

zmluvy. V odôvodnených prípadoch po dohode s objednávateľom môže dodávateľ 

odviezť zariadenie na opravu do svojho servisného strediska. Objednávateľ je 

povinný umožniť zamestnancom dodávateľa prístup do priestorov, kde sa budú 

vady počas záručnej doby odstraňovať.  

9. Dodávateľ určí zodpovedných zamestnancov na kontakt s objednávateľom a 

spôsob komunikácie pri zabezpečovaní záručného servisu. 

10. Hlavnou úlohou záručného servisu je zabezpečenie dobrého technického stavu 

predmetu zmluvy odbornými zamestnancami predávajúceho bežnými opravami.  

11. Dodávateľ je povinný pri servisných prácach vykonávať výmeny jednotlivých 

dielov predmetu zmluvy, ich nové nastavenie podľa pokynov výrobcu pri 

opravách.  

12. Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 

a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady 

tovaru.  

13. Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť alebo spôsobila na predmete 

zmluvy vznik havarijného stavu, dodávateľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie 

vád bezodkladne od ich oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto prípade môže 

byť telefonické na čísle +421 908 348 043, alebo prostredníctvom e-mailu 

bdv.jozef@gmail.com. 

 

IX. Skončenie zmluvného vzťahu 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, začína odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti a končí dňom podpísania odovzdávacieho/preberacieho protokolu. 

Zmluva môže skončiť:  

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,  

b) písomnou dohodou zmluvných strán,  

c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán,  

mailto:bdv.jozef@gmail.com
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d) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.  

2. Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou dohodou zmluvných strán alebo 

písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. 

Zmluvné strany sa dohodli na jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína 

plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej 

výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Pri podstatnom porušení zmluvných povinností môže oprávnená zmluvná strana 

písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej zmluvnej strany v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi náhradu škody, ktorá jej vinou 

vznikla. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných 

povinností budú považovať zo strany dodávateľa: omeškanie s dodávkou 

predmetu zmluvy (o viac ako 15 dní), dodanie predmetu zmluvy, ktorý nebude 

spĺňať požadovanú kvalitu, rozsah alebo podmienky špecifikované v prílohe č. 1 

k zmluve, opakované omeškanie (viac ako 2 krát) s odstránením prípadných vád 

predmetu zmluvy dohodnutým spôsobom a zo strany objednávateľa: opakované 

omeškanie (viac ako 2 krát) s úhradou riadne vystavenej faktúry o viac ako 30 

dní po lehote splatnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou 

formou a bude účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Úplná alebo 

čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany bude vylúčená v prípadoch zásahu 

vyššej moci.  

Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako 

výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V 

prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy 

dodávateľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za 

čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami 

primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.  

 

 X. Súhlas so zverejnením zmluvy a súčinnosť pri kontrole 

1. Dodávateľ  súhlasí so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácii. 

V zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii, ktorých predmet 

je financovaný z verejných financií. 
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2. Dodávateľ súhlasí vykonaním kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby sú: 

i. Poskytovateľ a ním poverené osoby 

ii. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo 

Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby 

iii. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby 

iv. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na 

výkon kontroly/auditu 

v. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho 

dvora audítorov 

vi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ 

vii. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i. až vi. v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.  

4.  

 

 

 

 

 

XI. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vypracovaná v 4 originálnych vyhotoveniach, pričom každý 

účastník tohto zmluvného vzťahu si ponechá 2 exempláre. 

2. Všetky zmeny alebo dodatky k tejto zmluve budú vyhotovené výlučne v písomnej 

forme a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3. Ak v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa 

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka a 

právnymi predpismi SR. 
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4. Zmluvné strany svojimi podpismi prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, 

porozumeli jej obsahu a súhlasia s tým, že nebola podpísaná za nenápadne 

nevýhodných podmienok, prípadne v tiesni. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania druhou zo zmluvných strán 

a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho 

zákonníka. 

6. Nedeliteľnou prílohou tejto zmluvy je:  

a) príloha č. 1. - Špecifikácia predmetu zmluvy, 

 

 

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

 

 

Objednávateľ:       Dodávateľ: 

 

 

 

     Ján Lukáč                                            František Hvizda  

   starosta obce                                    konateľ 
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príloha č. 1 k zmluve - špecifikácia predmetu zmluvy 

P.Č. Popis (alebo ekvivalentný) MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 
bez DPH 

Cena 
celkom 

bez 
DPH 

1 2 3 4 5 7 

            

1. 

STOLIČKA SO SKLOPNÝM PULTÍKOM                                                                                                                       
kovová konštrukcia lakovaná práškovou farbou alu, sedák a opierka sú vyrobené zo 7-vrstvovej 
celobukovej tvarovanej preglejky, povrchovo upravenej polyuretánovými lakmi                     ks 20,00 67,00 1 340,00 

2. 
STôL                                                                                                                                                                                
materiál: DTD 24mm s ABS hranou ,  rozmery: dxšxv - 138x80x78cm  ks 10,00 90,00 900,00 

3. 
Skrinka 2-dverová s policami                                                                                                                                                                                                                                                         
materiál: DTD 18mm, rozmery: šxvxhl - 79x221x35cm ks 8,00 130,00 1 040,00 

4. 

STOLIČKA                                                                                                                                                                          
kovová konštrukcia lakovaná práškovou farbou alu, sedák a opierka sú vyrobené zo 7-vrstvovej 
celobukovej tvarovanej preglejky, povrchovo upravenej polyuretánovými lakmi, stohovateľná ks 48,00 40,00 1 920,00 

5. 
KANCELÁRSKE KRESLO                                                                                                                                            
prevedenie: ekokoža, rozmery: šxvxhl - 67x112-120x65cm ks 6,00 90,00 540,00 

6. 
PRACOVNÝ STôL s kontajnerom                                                                                                                               
materiál: DTD 32mm , rozmery: dlxšxv - 160x70,5x75,5cm ks 4,00 199,00 796,00 

7. 
ŠATŇOVÁ STENA                                                                                                                                                            
materiál: DTD 32mm, uchyty na vešanie-kov/drevo,  rozmery: šxvxhl - 132x197x40,5cm ks 1,00 180,00 180,00 

8 
STôL s uzamykateľnou zásuvkou                                                                                                                                              
materiál: DTD 18mm, rozmery: dlxšxv - 100x59x76cm                      ks 18,00 142,00 2 556,00 

9 
PRACOVNÝ STôL s kontajnerom                                                                                                                                
materiál: DTD 22mm , nohy strieborné, rozmery: dlxšxv - 150x70x72cm ks 6,00 240,00 1 440,00 

10 

Skriňa s posuvnými dverami                                                                                                                                                             
prevedenie: korpus DTD 16mm/dvierka DTD 18mm, bočná ochranná hliníková lišta na dverách                                                                                                                                                                      
rozmery: šxvxhl - 220x218,5x62cm ks 1,00 600,00 600,00 

11. 

TABUĽA MAGNETICKÁ                                                                                                                                                                                                                        
biela kovová tabuľa s emailovým povrchom a hliníkovým rámom, popisovateľná špeciálnym 
popisovačom stierateľným za sucha,rozmery: 120x240cm                                                                                                                   

ks 3,000 300,00 900,00 

  spolu bez DPH       12 357,0 

  DPH 20%       2 471,20 

  spolu s DPH        14 828,4 

 


