
K Ú P N A  Z M L U V A 

č. 

(ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na dodanie tovaru  

„pojazdné pódium“ medzi: 

 
Kupujúci: Mesto Stará Ľubovňa 

sídlo: Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa 

štatutárny orgán: PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta    

bankové spojenie: VÚB banka, a.s. 

číslo účtu: SK48 0200 0000 0020 0289 756 

BIC: SUBASKBX 

IČO: 00330167 

 
(ďalej len „kupujúci“) 

 

a 

Predávajúci: 
sídlo: 

v zastúpení: 

bankové spojenie: 

číslo účtu: 

BIC: 

IČO: 

DIČ: 

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 

 

Čl. I 

      Východiskové podklady a údaje 

 

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka úspešného uchádzača zo dňa .............. 

predložená v rámci verejného obstarávania vyhláseného kupujúcim. Predmetom zákazky bolo 

dodanie pojazdného pódia určeného pre kultúrne podujatia organizované v meste Stará 

Ľubovňa v zmysle Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu 

rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, Podopatrenie PRV 309074001 - 7.4 Podpora na investície do 

vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský 



kraj). Kód výzvy - MAS_016/7.4/1 a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Názov projektu: „Prenosné pódium pre kultúrne podujatia v meste Stará Ľubovňa“. 

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať pojazdné pódium vo veľkosti min.               

6 x 6 m spolu so všetkými certifikátmi a dokladmi nevyhnutnými k jeho využívaniu, vrátane 

poskytnutia školenia k montáži/demontáži predmetu zmluvy pre min. dve osoby určené 

kupujúcim. 

2. Východiskovým podkladom, v rámci ktorého sú stanovené špecifické požiadavky na predmet 

zmluvy je Výzva na zákazku s nízkou hodnotou a cenová ponuka predložená predávajúcim ako 

úspešným uchádzačom vyhláseného verejného obstarávania. Predávajúci sa ich zaväzuje 

dodržať v plnom rozsahu.  

 

 

Čl. III 

Termíny plnenia 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa Čl. II tejto zmluvy 

v lehote do 4 mesiace od termínu účinnosti zmluvy. Pojazdné pódium bude kupujúcemu dodané 

na adresu: Obchodná 1, 064 01  Stará Ľubovňa. 

2. Ak predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar pred dohodnutou dobou, kupujúci sa, podľa 

svojich možností, zaväzuje predmet zmluvy prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom 

predávajúcim. 

3. Predmet tejto zmluvy sa považuje za splnený podpísaním preberacieho protokolu na predmet 

zmluvy kupujúcim v dohodnutej lehote. 

4. Všetky listiny, dokumenty, požiadavky a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne 

účinky (ďalej len „oznámenia“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované v písomnej 

listinnej forme poštou alebo osobne alebo e-mailom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, 

považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na 

tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa 

predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom, 

prostredníctvom SMS správy, telefónom alebo oznamované osobne v pracovný deň v čase od 

8.00 h do 15.00 h, na základe úradného záznamu sa za považuje doručené v momente prenosu 

resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň. 

5. Pre kupujúceho budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené 

údaje:  

Adresa: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, tel.: 052/4315 231,                                  

e-mail: emilia.macugova@staralubovna.sk 

 

a pre predávajúceho budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené 

údaje: ............................................................................ 

mailto:emilia.macugova@staralubovna.sk


Adresa: .......................................................................... 

Tel.: ................................................................................ 

E-mail: .......................................................................... 

alebo na akúkoľvek inú adresu, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo emailovú adresu, 

ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené. 

6. Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných strán 

dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej zmluvnej 

strany, nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana. 

7. Zmluvné strany sú si povinné navzájom poskytnúť pri plnení tejto zmluvy všetku rozumne 

požadovanú a potrebnú súčinnosť.  

 

 

Čl. IV 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy 

tak, že celková cena tovaru nepresiahne sumu: 

cena diela bez DPH: .................€ 

Výška DPH 20% ................ € 

cena diela celkom vrátane DPH: .................. €, 

slovom:.............................................................................................  

2. Kupujúci o prevzatí predmetu zmluvy vypracuje protokol o prevzatí, obsahujúci podpisy 

zástupcov oboch zmluvných strán. Protokol bude prílohou faktúry vystavenej predávajúcim. 

3. Predávajúci vystaví a doručí kupujúcemu faktúru za vykonaný a dodaný predmet zmluvy                    

v dvoch rovnopisoch. 

4. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje: 

 označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ 

 označenie diela identicky ako je to uvedené v Čl. I. bod 2.1. tejto zmluvy 

 číslo zmluvy 

 číslo faktúry 

 dátum vyhotovenia, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia 

 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

 celkovú fakturovanú sumu 

 rozpis už fakturovaných čiastok 

 pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

5. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia kupujúceho. 

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v Čl. IV bod 4 tejto zmluvy, 

kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší 

plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 

kupujúcemu. 

7. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady a výdavky predávajúceho, ktoré súvisia                           

s predmetom zmluvy. 

 



Čl. V 

Spolupôsobenie a záväzky zmluvných strán 

 
1. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu  v nevyhnutnom  rozsahu  potrebné  

spolupôsobenie,  ktorého  potreba  vznikne  v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie 

poskytne predávajúci najneskôr do troch (3) dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch 

je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín. 

2. Predávajúci je povinný dodať tovar riadne a včas, pričom sa zaväzuje postupovať s odbornou 

starostlivosťou, v súlade so všeobecnými záväznými predpismi, s príslušnými právnymi 

predpismi, platnými technickými normami, podmienkami tejto zmluvy a v súlade so záujmami 

a pokynmi kupujúceho.  

3. Predávajúci je povinný plniť predmet zmluvy najmä vlastnými kapacitami. Predávajúci môže 

poveriť vykonaním časti predmetu zmluvy aj iný právny subjekt, t. j.  svojich   subdodávateľom  

s predchádzajúcim písomným oboznámením kupujúceho najneskôr do 30 dní pred dodaním 

predmetu zmluvy. Pri dodaní predmetu zmluvy iným subdodávateľom má predávajúci rovnakú 

zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám. 

4. Predávajúci sa zaväzuje archivovať všetky podklady a informácie o realizácii tejto zmluvy, 

vrátane účtovných dokladov týkajúcich sa tejto zmluvy a v prípade požiadavky zo strany 

kupujúceho a ich poskytnúť k nahliadnutiu po dobu minimálne do 31.12.2024. 

5. Predávajúcemu sa odporúča uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

svojej činnosti. 

6. Kupujúci nie je povinný prevziať vadný alebo poškodený tovar, ak však prevezme vadný alebo 

poškodený tovar, jeho práva zo zodpovednosti za vady tovaru ostávajú v plnom rozsahu 

zachované. Ak sa však jedná o vady tovaru, ktorých charakter umožňuje riadne užívanie 

tovaru, tieto nie sú dôvodom pre neprevzatie tovaru, predávajúci je však povinný ich odstrániť 

v lehote, ktorú určí kupujúci, pokiaľ sa v protokole zmluvné strany nedohodnú inak. 

7. V prípade, ak kupujúci v rozpore s touto zmluvou neprevezme riadne (t.j. bez vád) a včas 

dodaný tovar ani v lehote desiatich (10) pracovných dní od doručenia výzvy predávajúceho na 

jeho prevzatie, považuje sa záväzok dodať tovar za splnený, ibaže kupujúci preukáže opak.              

V takom prípade sa podpis kupujúceho na protokole nevyžaduje. 

 

 

Čl. VI 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

1. Záručná doba na predmet zmluvy je dva (2) roky. Záručná doba začína  plynúť  odovzdaním             

a prevzatím predmetu zmluvy. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu 

predávajúceho.  

2. V prípade preukázanej vady predmetu zmluvy bude kupujúci urýchlene a bez zbytočného 

odkladu požadovať od predávajúceho jej bezplatné odstránenie. Ak v dôsledku takejto chyby 

následne dôjde k zvýšeným  nákladom  na  predmet  zmluvy,  predávajúci sa  zaväzuje  znášať 

v plnej výške úhrady týchto zvýšených nákladov. Predávajúci sa tiež zaväzuje odstrániť 

prípadné vady najneskôr do piatich (5) dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie kupujúceho. 

 

 



Čl. VII 

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností a náhrada škody budú riešené  

v zmysle ustanovení § 365 – 386 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

2. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy je predávajúci povinný 

zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý deň omeškania. 

3. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vád diela zaplatí predávajúci kupujúcemu 

30 € za každý deň omeškania až do dňa, kedy vady budú odstránené. 

4. Zmluvné pokuty podľa tohto článku sú splatné v lehote uvedenej v písomnej výzve kupujúceho 

na zaplatenie zmluvnej pokuty doručenej predávajúcemu, pričom takáto lehota nesmie byť 

kratšia ako päť (5) pracovných dní. 

5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením 

povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; zároveň platí, že náhrada škody môže 

byť kupujúcim uplatňovaná voči predávajúcemu v plnej, t.j. skutočnej výške. 

6. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry je kupujúci povinný zaplatiť 

predávajúcemu úrok z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

7. V prípade  uplatňovania  zmluvných  sankcií   oprávnená  strana  vyhotoví   osobitnú  faktúru, 

v ktorej uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie 

zmluvy. 

 

 

Čl. VIII 

Vedľajšie ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré 

sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa 

uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, zmenu 

štatutárneho orgánu, miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, 

reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana 

nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdŕžala akúkoľvek oznámenie,                     

a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku formou dodatkov v prípade, ak sa 

po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto 

zmluvy a ak vzniknú  nové  požiadavky  kupujúceho s preukázateľným  vplyvom  na  cenu                

a termín plnenia a ak si to Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ zastúpená 

miestnou akčnou skupinou ĽUBOVNIANSKO v rámci implementácie stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyžaduje.  

3. Dodaný tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho dňom protokolárneho odovzdania tovaru, 

pričom predávajúci nie je oprávnený poskytnúť ho iným osobám, než kupujúcemu. Predávajúci 

berie na vedomie, že predmet zmluvy je verejnou zákazkou a že kupujúci má právo zverejniť 

daný tovar, vrátane dokumentov s ním súvisiacich. 

4. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho                                       

s dodávateľskými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, 

v rámci ktorej bude poskytovaná služba resp. dodané dielo financované, a to oprávnenými 



osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP                        

a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. 

5. Vzhľadom na to, že zákazka je financovaná z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nedôjde k schváleniu žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok, a tým aj verejného obstarávania tvoriaceho jednu 

z povinných príloh k predmetnej žiadosti, alebo dôjde ku kráteniu požadovaného nenávratného 

finančného príspevku poskytovateľom - Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zastúpenou 

miestnou akčnou skupinou ĽUBOVNIANSKO v rámci implementácie stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že technické a odborné informácie, s ktorými počas plnenia 

predmetu zmluvy prídu do styku a o ktorých zmluvné strany vyhlásia, že sú predmetom 

obchodného tajomstva, nebudú zmluvnými stranami poskytnuté tretej osobe. 

7. Predávajúci sa v súvislosti s výkonom činností zameraných na plnenie predmetu zmluvy 

zaväzuje dbať na dodržiavanie základných pracovných noriem, bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci svojich zamestnancov.  

8. Kupujúci poveruje na komunikáciu s predávajúcim zamestnanca: Mgr. Emília Mačugová 

 

 

Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme, alebo 

písomným odstúpením od tejto zmluvy, niektorou zo zmluvných strán v prípade porušenia 

zmluvných podmienok.  Účinky  odstúpenia  nastanú  dňom  doručenia  oznámenia o odstúpení 

druhej zmluvnej strane. 

2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 

piatich (5) dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom 

viazaná  strana,  ktorá  ho  podala. Dodatok  musí  byť  v súlade  zo  zákonom  č.  343/2015                 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podporné 

ustanovenia  zákona  č. 40/1964 Zb.  Občianskeho  zákonníka,  v  znení  neskorších  predpisov 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. 

4. Kupujúci  i predávajúci sa  zaväzujú,  že  v prípade  organizačných  zmien  všetky  práva                           

a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu. 

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom po dni doručenia rozhodnutia o schválení žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok, a tým aj dokumentácie z verejného obstarávania tvoriaceho 

súčasť predmetnej žiadosti, poskytovateľom - Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 

zastúpenou miestnou akčnou skupinou ĽUBOVNIANSKO v rámci implementácie stratégie 

miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

kupujúcemu, ktorý bezodkladne danú informáciu oznámi predávajúcemu. 

6. V prípade, ak by zmluva nenadobudla platnosť a účinnosť, účastníci sú povinní si navzájom 

vrátiť plnenie, ktoré bolo nimi z titulu tejto zmluvy prijaté. 

7. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dva vyhotovenia obdrží predávajúci, 

štyri vyhotovenia obdrží kupujúci. 



8. V zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak spracúvanie 

osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je  dotknutá osoba. 

Súhlas zmluvnej strany so spracovaním osobných údajov platí počas celej doby trvania 

zmluvného vzťahu upraveného touto zmluvou. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že je zrozumiteľná, určitá 

a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

Stará Ľubovňa .............................. ............................. 

 

 
Kupujúci: Predávajúci: 

 

 

 

 

 
........................................ ................................................. 

PhDr. Ľuboš Tomko    

primátor mesta 


