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Zmluva o dodávke tovaru č. 03-10-2014 
uzavretá podľa § 412 a nasl.  zákona  č . 513 / 1991 Zb . Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 
 
 
Objednávateľ: 
 
Názov:    Obec Ľubotín    
Sídlo:     065 41 Ľubotín, Na rovni 302/12   
Zastúpený:   Ing. Jozef Havrila – starosta obce   
IČO:     00330035      
DIČ:   2020698680      
Bankové spojenie:  VÚB, a.s., 
Číslo účtu:  13121602/0200 
Telefón:    052 / 4281991  
E-mail:    obeclubotin@stonline.sk      
     
a  
 
Dodávateľ: 
 
Názov:    STAVGEO, s.r.o.,      
Sídlo:    Popradská 84c, 040 11 Košice 
IČO:    44 421 826 
DIČ:    2022699646 
V zastúpení:   Ing. Peter Andraščík    
Bankové spojenie:  VÚB, a.s.,   
Číslo účtu:   2522110556/0200    
Telefón:    0917246619 
mail:    stavgeo66@gmail.com      
   

 
Čl. 1. Predmet plnenia zákazky 

1.  Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí  tovar – stavebný materiál pre realizáciu diela na predmet 
zákazky: „Chodník pri ceste I/68 v obci Ľubotín“ v rozsahu podľa priloženého súpisu 
materiálu.  

 
Čl. 2. Čas plnenia 

1. Zmluva o dodávke tovaru sa uzatvára na obdobie do ukončenia zákazky celkom, do jej 
písomného odovzdania a prevzatia objednávateľom. 
 

2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1, tejto zmluvy sú nasledovné: 
Začiatok dodávky:    do 3 dní po podpísaní zmluvy 
Ukončenie dodávky:  najneskôr do 30 dní od podpísania zmluvy. 
 

 
Čl. 3. Cena 

1. Cena za dodanie predmetu zmluvy  v rozsahu podľa čl. 1. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň 
v čase predloženia cenovej ponuky  a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. 
č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená dodávateľom oceneným 
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výkazom materiálu  na základe predloženej cenovej ponuky, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto 
zmluve. 

 
2. Cena za dodanie materiálu podľa čl. 1. činí: 

  cena spolu bez DPH ..............................19 876,86,- EUR, 
  DPH 20 % ..............................................3 975,37,- EUR, 
  Cena spolu vrátane DPH ........................23 852,23,- EUR. 

 
3. Dohodnutá cena za dodávku predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona ako maximálna, 

pevná, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, 
palív, energií  a pod. 
 

4. Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou dodatku k  tejto 
zmluve.  

 
Čl. 4. Platobné podmienky 

1.  Cenu za  dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví a odošle 
objednávateľovi súčasne s dodávkou predmetu zmluvy. 

 
2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie.  
 
3. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť 

faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti 
považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

 
4. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie 

faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu 
zhotoviteľa.   

 
Čl. 5. Vyššia moc 

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu 
ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď. 

 
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 

strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo 
vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na 
vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia 
druhej strane. 

 
 

Čl. 6. Ostatné ustanovenia 
1. Objednávateľ a dodávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto 
informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

 
2. Dodávateľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Dodávateľ 
sa bude riadiť pokynmi objednávateľa. 
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3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na 
strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady. 

 
 
 

Čl. 10. Záverečné ustanovenia 
1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 

Obchodným  zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 
 

2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených 
obidvoma zmluvnými stranami. 

 
3. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov 

obidvoch zmluvných strán. 
 
4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové 

plnenie zmluvy, druhej strane. 
 
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz materiálu (rozpočet ). 
 
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží jedno 

vyhotovenie. 
 
7. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.  Účinnosť tejto zmluvy 

nastane deň po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa. 
 
 
 

 
V Ľubotíne, 13.10.2014               V Košiciach, 13.10.2014   
 
 
 
 
Za objednávateľa:             Za zhotoviteľa: 
 
 
 
Ing. Jozef Havrila 
   starosta obce                   ................................................ 
        Ing. Peter Andraščík - konateľ 


