
1/5 

 

Dodávateľská zmluva na poskytnutie služieb a dodanie tovaru  
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

 

Článok I 

Zmluvné strany 
 

 

Obchodné meno :  OZ Priatelia Zeme-SPZ 

So sídlom  :  Haluzice 761, 913 07 Haluzice 

IČO   :  35529261 

DIČ   :  2021396069 

IČ DPH  :  SK2120371044 

štat. orgán  :  Branislav Moňok 

Bankové spojenie :   

Číslo účtu  :   

 

(ďalej len ako „dodávateľ“) 

a 

 

Obchodné meno :  Mesto Svidník 

So sídlom  :  Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

IČO   :  00331023 

DIČ   :  2020784821 
štat. orgán  :  Mgr. Marcela Ivančová, primátorka 

 

(ďalej len ako „kupujúci“) 

 

uzatvorili v zmysle ustanovenia § 269 ods. 1zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov Dodávateľskú  zmluvu na poskytnutie služieb a dodanie tovaru (ďalej len „zmluva“) 

 

Článok II 

Predmet dodania tovaru a poskytnutie služieb 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu 

kúpy určeného v bode 2 v rámci Aktivity 4 Vytriedil si všetko? a poskytnutie služieb určených v bode 

2 v rámci Aktivity 3 Vytriedili sme naozaj všetko a Aktivity 5 Naučíme to aj rodičov. Povinnosťou 

kupujúceho je dodávaný tovar a poskytnutie služieb prevziať a zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v Článku 

III. Zmluvy. 

2. Predmetom kúpy je špecifikovaný tovar a služby: 

 

Aktivita 1 

Zálohuj, ale trieď ďalej – dodanie tovaru 

Cieľom informačnej kampane je motivovať a informovať ľudí, že nápojové obaly tvoria iba 23% 

všetkých plastových obalov, ktoré sú uvádzané na trh, teda svoju pozornosť musíme venovať aj 

nezálohovaným obalom (mlieko, jedlé oleje), fóliám, obalom od jogurtov, mäsových výrobkov, obalom 

od donáškových služieb, polystyrénu, VKM obalom a kovovým obalom (konzervy) atď. Táto aktivita 

bude zahŕňať tlač letákov a následne ich distribúciu všetkým domácnostiam v meste Svidník, 

účastníkom školenia a účastníkom verejných akcií. Letáky budú všetkým poskytované bezodplatne. 

 

Parametre: 

• plnegrafická farebná tlač, 

• grafický návrh a tlač letákov v počte 3300ks, 

• formát A5,  

• obojstranná tlač, 

• plnegrafická farebná tlač, 
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• tlač na papier, ktorý musí byť vyrobený zo 100 % opätovne získaných vlákien alebo bez použitia 

plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF buničiny (buničina bielená zlúčeninami na báze 

chlóru - oxidom chloričitým alebo z primárnych drevných vlákien pre výrobu celulózy, ktoré 

pochádzajú z lesov riadených trvalo udržateľným hospodárením alebo peroxidom a ozónom) alebo 

TCF buničiny, 

• distribúcia letákov. 

 

Aktivita 2 

Ako môžeme lepšie triediť – dodanie tovaru 

Aktivita bude zahŕňať tlač jednoduchých 8 stranových graficky pútavých brožúr v printovej podobe. 

Následne budú brožúry distribuované do domácnosti v meste Svidník, účastníkom školenia a 

účastníkom verejných akcií. Brožúry budú všetkým poskytované bezodplatne. Aktivita by mala 

obsahovať informácie o triedení pri zdroji, informácie o tom, že odpad je potrebné stláčať, informácie o 

tom, že je k dispozícii zberný dvor, informácie o triedení obalov z elektrospotrebičov. Papier, fólia, 

polystyrén, informácie o triedení plastových hračiek, informácie o tom, že je potrebné robiť si nákupný 

zoznam, informácie o tom, že do hnedej nádoby na bioodpad nepatria plastové a iné obaly, informácie 

o tom, čo sú recyklačné symboly a do ktorej nádoby obaly patria. 

 

Parametre: 

• grafický návrh a tlač brožúr v počte 3 300 ks, 

• počet strán min 8, 

• formát A5, 

• obojstranná tlač, 

• plnegrafická farebná tlač, 

• tlač na papier, ktorý musí byť vyrobený: zo 100 % opätovne získaných vlákien alebo bez použitia 

plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF buničiny (buničina bielená zlúčeninami na báze 

chlóru - oxidom chloričitým alebo z primárnych drevných vlákien pre výrobu celulózy, ktoré 

pochádzajú z lesov riadených trvalo udržateľným hospodárením alebo peroxidom a ozónom) alebo 

TCF buničiny, 

• distribúcia do schránok (580 rodinných domov + 2720 bytov). 

 

Aktivita 6 

Vezmi si svoj hrnček – dodanie tovaru 

Aktivita zameraná na aktívnu propagáciu potreby znižovania plastov a predchádzanie vzniku odpadu. 

Osoby, ktoré by sa zúčastnili predvianočných trhov, by dostali svoj hrnček s logom Environmentálneho 

fondu a s pútavým odkazom na potrebu znižovania produkcie odpadu. Takýmto možno jednoduchým, 

ale veríme, že efektívnym spôsobom upozorníme na skutočnosť, že hromadné podujatia znamenajú 

nadmernú produkciu odpadu, ktorému vieme predísť. Predvianočné trhy, ktoré sa v meste každoročne 

konajú začiatkom novembra sa zúčastňujú obyvatelia z celého okresu. Okrem pozitívnych prínosov vo 

forme nákupov však znamenajú aj zvýšenú produkciu odpadu (prevažne plastov). Realizáciou aktivity 

chceme u obyvateľov vzbudiť záujem o zmenu životného štýlu a pocit zodpovednosti v 

spotrebiteľskom správaní. 

 

Parametre: 

• návrh a potlač pohára v počte 1000 ks, 

• objem pohára od 200 ml do 500 ml, 

• umývateľné v umývačke riadu, 

• tlač vhodná do umývačky riadu, 

• materiál hrnčeka kov/plast/keramika, 

• trvácne vyhotovenie, 

• vhodný na teplé a studené nápoje. 

 

3. Povinnosť prevziať predmet kúpy a poskytnutie služieb nemá kupujúci v prípade vadného plnenia.  

 

 



3/5 

 

Článok III 

Kúpna cena 

 

1. Predmet dodania tovaru a poskytnutie služieb bude financovaný na základe poskytnutia finančných 

prostriedkov z Environmentálneho fondu a rozpočtu mesta Svidník. 

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za predmet dodania tovaru a poskytnutie služieb uvedený 

v článku II Zmluvy kúpnu cenu nasledovne:  

 

Názov aktivity 

Predmet dodania 

Cena s DPH/celková cena  

Aktivita 1 

Zálohuj, ale trieď ďalej – dodanie tovaru 

1 482, 00 € 

Aktivita 2 

Ako môžeme lepšie triediť – dodanie tovaru 

12 768, 00 € 

Aktivita 6 

Vezmi si svoj hrnček – dodanie tovaru 

6 840, 00 € 

Cena celkom 21 090, 00 € 

 

3. Predávajúci na úhradu kúpnej ceny vystaví kupujúcemu faktúru a túto faktúru kupujúcemu doručí. 

4. Kúpna cena bude fakturovaná  po odovzdaní tovaru alebo poskytnutí služby, a to bez akýchkoľvek vád 

a nedorobkov, vrátane dodacích listov, prípadne technických listov od tovaru a objednávateľom 

podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy alebo protokolu o uspokojivom 

poskytnutí služby.  

5. Dodávateľ je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie 

tovaru. 

6. Splatnosť faktúry je v zmysle § 340b ods. 1, druhá veta zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

max. 60 dní od doručenia originálu faktúry v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 

znení neskorších predpisov. Vo faktúre musí byť uvedená (identifikovaná) poskytnutá služba alebo 

dodaný tovar aj s presným označením environmentálnej aktivity. Dôvodom dlhšej lehoty splatnosti sú 

povinnosti verejného obstarávateľa vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí podpory. Verejný 

obstarávateľ ako príjemca dotácie je oprávnený uhrádzať jednotlivé faktúry dodávateľovi z dotačného 

účtu len na základe kladného stanoviska  Environmentálneho fondu s úhradou jednotlivých faktúr.  

 

Článok IV 

Obchodné podmienky 

 

1. Dodávateľ je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje bod 5 Súťažných 

podkladov, a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu 

tovaru. 

2. Dodávateľ poskytne písomne záväzok (záruka za akosť), že dodaný tovar bude po určitú dobu 

spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé 

vlastnosti. 

3. Prevzatie záväzku zo záruky môže vyplynúť zo zmluvy alebo z vyhlásenia predávajúceho, najmä vo 

forme záručného listu. Účinky prevzatia tohto záväzku má aj vyznačenie dĺžky záručnej doby alebo 

doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na jeho obale. Ak je v zmluve alebo v záručnom 

vyhlásení predávajúceho uvedená odlišná záručná doba, platí táto doba. 

4. Záručná doba je v zmysle § 620 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 24 mesiacov.  

5. Verejný obstarávateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru, len čo je mu dodaný tovar odovzdaný. 

6. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele počas jeho vykonávania znáša zhotoviteľ, a to až do riadneho 

odovzdania diela objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.  
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7. Na práva a povinnosti zmluvných strán pri dodaní tovaru, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa 

vzťahuje primerane úprava práv a povinnosti zmluvných strán Kúpnej zmluvy podľa § 409 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

 

Článok V 

Miesto a termín dodania 

 

1. Tovar alebo služba bude dodaná na adresu mesto Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar a poskytnúť služby v  Aktivite 1 -  Zálohuj, ale trieď ďalej, v 

Aktivite 2 - Ako môžeme lepšie triediť do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy na 

poskytnutí služieb a dodanie tovaru, v Aktivite 6 - Vezmi si svoj hrnček je doba dodania tovaru 3 

mesiace od nadobudnutia účinnosti Zmluvy na poskytnutí služieb a dodanie tovaru. 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. rušené iba písomnou formou 

po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budú tvoriť 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť jednaním 

o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na 

základe tejto zmluvy sa riadia slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné 

strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla 

odporcu.  

4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Dodávateľ 

disponuje jedným vyhotovením tejto zmluvy a kupujúci disponuje dvomi vyhotoveniami tejto zmluvy.  

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a 

ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

Úradu vlády SR (§5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z.).Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu 

pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

6. Účastníci zmluvy prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, 

vážne, bez tiesne a za obojstranne výhodných podmienok. 

7. Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak   sa stanú 

neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. 

Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a 

účelu zmluvy. 

 

 

V Haluziciach, dňa 27.1.2023     Vo Svidníku, dňa 31.1.2023 

 

 
 

 

 

 

 

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

 Branislav Moňok,                       Mgr. Marcela Ivančová, 

predseda OZ Priatelia Zeme - SPZ                  primátorka mesto Svidník 

 dodávateľ         kupujúci 
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Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle 

www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach 

prevádzkovateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


