
OBEC  TRSTÍN
919 05 Trstín č. 95

ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU 
č. TRS-Ocú-113/2021-232

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I   
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ
Názov: Obec Trstín
Sídlo: Trstín 95, 919 05 Trstín 

V zastúpení: Ing. Peter Hlávek – starosta obce

IČO: 00 313 122
DIČ: 2021175739

Bankové spojenie: VÚB
IBAN: SK43 0200 0000 0000 0852 4212

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Dodávateľ

Obchodné meno: FEREX, s.r.o.
Sídlo: Vodná, 23, 949 01 Nitra

V zastúpení: Mgr. Pavol Bielik

IČO: 17682258
DIČ: 2020405156
IČ DPH: SK2020405156

Zapísaný: OR OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 2809/N

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK60 1111 0000 0066 1184 0006

(ďalej len ako „Dodávateľ“)

Článok II   
PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je:

 záväzok Dodávateľa dodať pre Objednávateľa riadne a včas tovar v rozsahu
podľa Prílohy č. 1 Zmluvy

 záväzok Objednávateľa dodaný tovar prevziať a zaplatiť Dodávateľovi cenu
vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
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2.2   Dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať pre Objednávateľa podľa podmienok dohodnutých v
tejto  Zmluve,  na  svoje  náklady,  vo vlastnom mene,  na  svoje  nebezpečenstvo,  riadne,
včas,  bez  vád  a  nedorobkov,  a  odovzdať  vyrobený  tovar  Objednávateľovi  v
zodpovedajúcej kvalite.

Článok III   
ČAS A MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Dodávateľ  sa  zaväzuje,  že  tovar  dodá,  v termíne  do  60  pracovných  dní  od  dátumu
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

3.2 Miestom realizácie predmetu zmluvy je obec Trstín.

Článok IV   
CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cena  za  predmet  zmluvy  je  dohodnutá  ako  cena  maximálna,  stanovená  v súlade  so
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení:

 
Cena za tovar v EUR bez DPH:         14 910,00 EUR
DPH:                                                   2 982,00 EUR

Cena za tovar celkom v EUR s DPH: 17 892,00 EUR 

4.2 Cena  bude  objednávateľovi  fakturovaná  po  dodaní  tovaru  a  jeho  protokolárnom
odovzdaní. Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdaný tovar podľa čl. IV bod
4.1  bude  dodávateľom vystavená  faktúra  v dvoch rovnopisoch.  Prílohou  ku  každému
výtlačku faktúry bude dodací list. 

4.3 Lehota  splatnosti  faktúry  je  dohodnutá  do  30  kalendárnych  dní  odo  dňa  jej
preukázateľného doručenia objednávateľovi.

Článok V
ZÁRUKA

5.1 Dodávateľ poskytuje na tovar záruku 2 roky. 
5.2 Dodávateľ  zodpovedá  za  to,  že  dodaný  tovar  bude  mať  počas  celej  záručnej  doby

vlastnosti  dohodnuté  touto  Zmluvou  a  bude  vyhovovať  požiadavkám  objednávateľa.
Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a
za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

5.3 Dodávateľ  sa  zaväzuje začať s  odstraňovaním prípadných vád tovaru bez zbytočného
odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom. 

Článok VI
ZMLUVNÉ POKUTY

6.1 Ak  Dodávateľ  nedodá  tovar  riadne,  bez  vád  a  včas,  Dodávateľ  je  povinný  zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny tovaru vrátane DPH za
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každý začatý deň omeškania, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností
majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, a pod.)

6.2 Ak je  Dodávateľ  v omeškaní  dodania  tovaru  viac  ako 30 dní,  je  Dodávateľ  povinný
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny tovaru vrátane
DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej
moci. Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej
pokuty podľa odseku 7.1.

6.3 Dodávateľ  je  povinný  zmluvné  pokuty  zaplatiť  v  deň,  kedy  na  ne  vznikne  nárok.
Nárokom na  zaplatenie  zmluvnej  pokuty nie  je  dotknutý  nárok oprávnenej  strany na
náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to
ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Článok VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Na vzťahy medzi  zmluvnými  stranami  vyplývajúce z tejto Zmluvy,  ale ňou výslovne
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

7.2 Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne. 
7.3 Zmluva  nadobúda  platnosť  jej  podpisom oboma  zmluvnými  stranami  a účinnosť  deň

nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.
7.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak

súhlasu ju pri slobodnej vôli podpisujú. 
7.5 Zmluva  je  vyhotovená  v dvoch (2)  rovnopisoch,  jeden  (1)  rovnopis  obdrží  každý zo

zmluvných strán.
7.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dodávke tovaru je:

 Príloha č. 1 – Rozpočet tovaru 

Za Objednávateľa: Za Dodávateľa:

V ............................, dňa ...................... V ..............................., dňa ......................

............................................................... .................................................................
             Ing. Peter Hlávek Mgr. Pavol Bielik
            starosta obce Trstín konateľ spoločnosti 

Príloha č. 1 k ZM o dodávke tovaru č. ...............



OBEC  TRSTÍN
919 05 Trstín č. 95

ROZPOČET TOVARU 

   
    P.č. Názov položky

Počet
kusov

Jednotková
cena bez

DPH

Základ
dane

DPH Spolu

1.
120 lit. smetná nádoba 
s 2 pojazdnými 
kolieskami – 
čierna

200 17,20 3 440,00 688,00 4 128,00

2. 240 lit. smetná nádoba 
s 2 pojazdnými 
kolieskami – 
čierna

30 25,50 765,00 153,00 918,00

   
    P.č. Názov položky

Počet
kusov

Jednotková
cena bez

DPH

Základ
dane

DPH Spolu

1.
120 lit. smetná nádoba 
s 2 pojazdnými 
kolieskami – 
žltá

300 17,85 5 355,00 1 071,00 6 426,00

2. 240 lit. smetná nádoba 
s 2 pojazdnými 
kolieskami – 
Žltá

200 26,75 5 350,00 1 070,00 6 420,00


