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Rámcová zmluva o nákupe letných a zimných pneumatík 

a poskytovaní služieb pneuservisu  

 
číslo: 20301/2019/OLP/RKLP - 3 

 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

v nadväznosti na § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

 I. 

  

1.1. Objednávateľ: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

 Zastúpený: Ing. Ján Breja, predseda a vedúci služobného úradu   

 Osoba oprávnená konať za objednávateľa vo veciach plnenia predmetu 

zmluvy, kontrolovať plnenie predmetu zmluvy (ďalej len „oprávnená osoba 

objednávateľa“): 

       meno, priezvisko, titul: Mgr. Rastislav Babčan 

       telefónne číslo: +421 248777577, +421 917562067 

       e-mail:   rastislav.babcan@nsat.sk 

 Osoba oprávnená konať za objednávateľa vo veciach fakturácie a finančného 

 plnenia za predmet zmluvy: 

 meno, priezvisko, titul: Ing. Mária Halásová 

       telefónne číslo: +421248777504, +421918 382029 

 e-mail:  maria.halasova@nsat.sk 

 IČO: 42 355 826     

 IČ DPH: nie je platcom DPH 

       DIČ:     

       Bankové spojenie:     

       IBAN:  

       SWIFT (BIC):  
       Objednávateľ nie je platcom DPH pre tovary a služby nadobudnuté v rámci 

územia  Slovenskej republiky.  

 

Dopravný úrad je štátnou rozpočtovou organizáciou Slovenskej republiky zriadený zákonom 

č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

 

( ďalej len „objednávateľ“) 

 

  

 

1.2  Dodávateľ : A.R.S. spol. s r.o., Medený Hámor 4, 974 01 Banská Bystrica  

 Zastúpený: Ing. Dušan Gajšos, konateľ 

 IČO: 31 560 270 

 DIČ:  

mailto:vladimir.mikulik@nsat.sk
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 IČ DPH:  
 Bankové spojenie: ... 

 IBAN: ... 

 Dodávateľ je platcom DPH 

Osoba oprávnená konať za dodávateľa vo veciach plnenia a odovzdania 

predmetu zmluvy (ďalej len „oprávnená osoba dodávateľa“): 

       meno, priezvisko, titul: ... 

       telefónne číslo: ... 

       e-mail: ... 

 Osoba oprávnená konať za dodávateľa vo veciach fakturácie a finančného 

 plnenia za predmet zmluvy: 

 meno, priezvisko, titul: ... 

       telefónne číslo: ... 

       e-mail: ... 

 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

 

(ďalej len „zmluva“) 

 

II. 

PREDMET ZMLUVY 

  

2.1 Dodávateľ sa zaväzuje podľa tejto zmluvy, na základe písomnej (postačuje aj forma 

emailovej) objednávky objednávateľa, podľa špecifikácie uvedenej v objednávke, 

zabezpečiť pre objednávateľa: 

2.1.1 dodanie letných a zimných pneumatík na osobné motorové vozidlá v správe 

objednávateľa v rozmeroch, počte kusov a technickej špecifikácii podľa prílohy č. 2, ktorá 

je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2.1.2 poskytnutie služieb pneuservisu – výmeny kompletných kolies alebo kompletné 

prezutie na osobných motorových vozidlách v správe objednávateľa; podľa  prílohy č. 1,  

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2.2  Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah prác bude definovaný v konkrétnych 

objednávkach a dodávateľ zabezpečí na vlastné náklady likvidáciu (zneškodnenie) 

opotrebovaných pneumatík objednávateľa. 

2.3  Dodávateľ sa zaväzuje v súlade s podmienkami tejto zmluvy predmet zmluvy dodať 

objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dodaný tovar a poskytnuté služby 

prevziať v súlade s podmienkami tejto zmluvy a zaplatiť cenu dodávateľovi v súlade 

s touto zmluvou. 

2.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť dostupnosť všetkých služieb a tovarov uvedených 

v prílohe č. 1 a 2 tejto zmluvy počas platnosti tejto zmluvy. V prípade, že uvedený tovar 

nebude dostupný na trhu, môže dodávateľ nahradiť nedostatkový tovar 

po predchádzajúcom súhlase objednávateľa ekvivalentom s vlastnosťami a hodnotením 

minimálne na úrovni tovaru uvedeného v prílohe č. 1 a 2 tejto zmluvy. Ekvivalent 

nedostatkového tovaru dodávateľ dodá objednávateľovi maximálne v cene pôvodnej ceny 

tovaru uvedeného v tejto zmluve. V prípade, ak predložená nová ponuka tovaru od 

dodávateľa nebude vykazovať požadované technické parametre, má objednávateľ právo 

služby a tovar odmietnuť a od zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou. 
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2.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo v priebehu trvania zmluvy, v nadväznosti na ním 

spravovaný majetok, znížiť alebo zvýšiť množstvo objednaných služieb a tovaru 

autoservisu uvedených v tejto zmluve podľa svojej potreby. 

 

III. 

PLNENIE ZMLUVY 

 

3.1 Dodávateľ dodá objednávateľovi tovar alebo mu poskytne služby pneuservisu podľa 

článku II tejto zmluvy na základe písomnej objednávky, ktorá bude obsahovať názov 

tovaru alebo služby, množstvo, technickú špecifikáciu, termín dodávky, cenu, 

identifikačné údaje objednávateľa (názov, adresu, IČO, bankové spojenie) a odkaz na túto 

rámcovú zmluvu. Za písomnú sa považuje aj objednávka, ktorá bude zaslaná formou e- 

mailu na emailovú adresu dodávateľa: .  

3.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že ak na akúkoľvek časť plnenia predmetu tejto zmluvy využije 

subdodávateľa, v plnej miere zodpovedá za jeho plnenie v zmysle tejto zmluvy. 

3.3 Dodávateľ zodpovedá za škodu na majetku, živote a zdraví tretích osôb, ktorá bola 

spôsobená jeho činnosťou, činnosťou jeho zamestnancov, subdodávateľov, zamestnancov 

subdodávateľov, resp. tretích osôb, ktoré sa dostanú do kontaktu s vozidlom počas 

ponechania vozidla u dodávateľa alebo pri plnení predmetu tejto zmluvy, resp. 

nečinnosťou alebo v priamej súvislosti s ňou. 

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje služby vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy 

a tovar dodaný do vozidiel, ak sú bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť za ich 

vykonanie/dodanie zmluvnú cenu podľa čl. VI. tejto zmluvy. Ak uvedené plnenie v zmysle 

predmetu tejto zmluvy nie je bez vád a nedorobkov, môže objednávateľ tovar alebo služby 

neprevziať, resp. cenu podľa tejto zmluvy až do nezjednania nápravy neuhradiť, ako aj 

od tejto zmluvy odstúpiť, resp. dodávateľovi stanoviť dodatočne primeranú lehotu 

na plnenie. 

 

 

IV. 

MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 

 

4.1 Lehota dodania tovaru a služieb podľa tejto zmluvy na osobné motorové vozidlá je do 5 

dní odo dňa doručenia objednávky dodávateľovi. O odovzdaní a prevzatí odovzdávaného 

vozidla v správe objednávateľa, jeho súčastí a príslušenstva, ako aj dodaného tovaru 

a služieb spíšu zmluvné strany zápis/protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými 

zástupcami obidvoch zmluvných strán.  

4.2 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby a tovar objednávateľovi s vyškoleným 

personálom a s touto zmluvou stanovenou záručnou dobou ak, výrobca tovaru nestanovuje 

na tovar z dôvodu jeho technických vlastností kratšiu záruku. 

4.3 Plnenie predmetu tejto zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v objednávke 

a ustanovení tejto zmluvy uskutočňuje objednávateľ vo svojich prevádzkových priestoroch 

na adrese: Ivánska cesta 22/A, 821 04 Bratislava II alebo na inom mieste písomne 

dohodnutom s objednávateľom. 
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V. 

ODOVZDANIE VOZIDLA NA VÝKON PREDMETU ZMLUVY A JEHO 

PREVZATIE 

 

5.1 Dodávateľ je povinný prevziať motorové vozidlo od objednávateľa za účelom plnenia 

predmetu zmluvy kedykoľvek počas pracovnej doby objednávateľa, v termíne 

dohodnutom zmluvnými stranami na základe vzájomnej komunikácie (požiadavka zo 

strany objednávateľa a stanovenie termínu zo strany dodávateľa realizovaná písomnou, 

postačuje aj emailovou formou).  

5.2 Dodávateľ vyhotoví protokol o prevzatí motorového vozidla (jeho súčastí aj 

príslušenstva) od objednávateľa, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá objednávateľovi, 

resp. jeho oprávnenej osobe. Formu protokolu stanovuje dodávateľ podľa svojich interných 

predpisov, protokol však musí obsahovať minimálne: miesto, čas prevzatia vozidla, EVČ 

vozidla, stav vozidla, odovzdávané súčasti a príslušenstvo, popis požiadavky na plnenie 

v zmysle predmetu tejto zmluvy, meno, priezvisko a podpis odovzdávajúcej a preberajúcej 

osoby. 

5.3 Po dodaní predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy je objednávateľ prostredníctvom 

oprávnenej osoby povinný prevziať motorové vozidlo, dodané tovary a služby, 

v dohodnutom termíne. V prípade, že dodávateľ pripraví vozidlo na odovzdanie pred 

dohodnutým termínom, objednávateľ prevezme vozidlo aj v skoršom termíne, ak je to 

z jeho strany možné, a to podľa dohody s dodávateľom. 

5.4 Po splnení predmetu zmluvy a úspešnom odovzdaní motorového vozidla zástupcovi 

objednávateľa, dodávateľ o tomto úkone vyhotoví protokol, ktorý musí obsahovať 

minimálne: miesto, čas prevzatia vozidla, jeho súčastí a príslušenstva, jeho stav, vykonané 

plnenie v zmysle predmetu tejto zmluvy a dodaný tovar, meno, priezvisko a podpis 

odovzdávajúcej a preberajúcej osoby. 

5.5 Prevzatím vozidla a uhradením príslušnej ceny v zmysle tejto zmluvy objednávateľ 

nadobúda vlastnícke právo k dodaným tovarom v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy. 

 

VI. 

CENA PREDMETU ZMLUVY 

 

6.1 Jednotkové ceny za plnenie predmetu tejto zmluvy sú stanovené v prílohe č. 1 

a v prílohe č. 2 tejto zmluvy, maximálna ceny za plnenie predmetu tejto zmluvy je 

18 513,18 s DPH (slovom osemnásťtisícpäťstotrinásť euro osemnásť centov), 

15 427,65 bez DPH (slovom pätnásťtisícštyristodvadsaťsedem euro šesťdesiatpäť centov). 

Uvedené jednotkové ceny sú maximálne, pokrývajú všetky a akékoľvek náklady 

dodávateľa na plnenie predmetu tejto zmluvy a nesmú byť zo strany dodávateľa 

navyšované. Maximálna cena nemusí byť v závislosti od realizovaných objednávok 

vyčerpaná, ak dôjde k jej vyčerpaniu, resp. vyčerpaniu v rozsahu, kedy jej zvyšná časť už 

neumožňuje ďalšie plnenie tejto zmluvy, táto zmluva zaniká. 

6.2 Objednávateľ má právo, v prípade nového motorového vozidla v jeho správe, ktoré nie 

je uvedené v prílohe č. 1, resp. prílohe č. 2 tejto zmluvy, požadovať v rámci maximálnej 

ceny za plnenie predmetu tejto zmluvy, vykonanie predmetu tejto zmluvy na tomto vozidle 

za rovnaké ceny ako sú uvedené v prílohe č. 1, resp. prílohe č. 2 tejto zmluvy, ak vozidlo 

spĺňa parametre niektorého z vozidiel uvedeného v týchto prílohách. 
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VII. 

PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

 

7.1 Faktúra môže byť vystavená dodávateľom až po prevzatí prác a tovarov 

oprávnenou/kontaktnou osobou objednávateľa a musí obsahovať jednotkové ceny 

za jednotlivé položky predmetu plnenia zmluvy bez DPH a s DPH, celkovú cenu v EUR 

bez DPH, celkovú cenu v EUR s DPH a popis dodaných služieb, resp. tovarov v súlade 

s predmetom zmluvy a musí byť vyhotovená v súlade s touto zmluvou. Súčasťou faktúry 

je dodací list  o odovzdaní a prevzatí dodaného tovaru alebo poskytnutej služby, EČV 

vozidla, cena tovaru/služby - protokol potvrdený objednávateľom, resp. jeho kontaktnou 

osobou. Faktúra vystavená objednávateľom môže obsahovať dodané plnenia v súlade 

s touto zmluvou len na motorových vozidlá v správe objednávateľa. 

7.2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona                     

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

7.3 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Úhrada 

ceny za plnenie predmetu zmluvy bude vykonaná zmluvne bankovým prevodom v celosti 

bez preddavkov na základe faktúr, ktoré vystaví dodávateľ za každé uskutočnené plnenie 

podľa tejto zmluvy. 

7.4 Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu 

dlžníka v prospech účtu veriteľa. Bankové spojenie dodávateľa uvedené na faktúre musí 

byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v tejto zmluve, ak dodávateľ písomne 

neoznámi objednávateľovi nové bankové spojenie. 

7.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa bodu 7.1 a 7.2 tejto 

zmluvy, objednávateľ má právo faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením 

faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto lehota plynie odznova odo dňa doručenia 

novej opravenej faktúry. 

7.6 Bankové poplatky si znáša každá zo zmluvných strán. 

7.7 Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní daňových povinností podľa platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

   

VIII. 

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vadou tovaru sa rozumie odchýlka v kvalite, akosti, 

rozsahu a parametroch tovaru stanovených touto zmluvou a predpismi, resp. výrobcom. 

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca, resp. práca v rozpore s ustanoveniami tejto 

zmluvy. 

8.2 Dodávateľ zodpovedá za to, že služby, tovar a práce sú zhotovené/dodané podľa 

podmienok zmluvy, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi a technickými 

normami  a v súlade s technickými požiadavkami kladenými na servis vozidla od výrobcu 

motorového vozidla, ktoré bolo predmetom služieb podľa tejto zmluvy a aj za to, že počas 

trvania záručnej doby budú mať služby a tovary zachované vlastnosti dohodnuté v tejto 

zmluve. 

8.3 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať v súvislosti s predmetom tejto zmluvy 

objednávateľovi záruku na dodaný tovar (pneumatiky) po dobu minimálne 24 mesiacov 

odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi a záruku na službu pneuservisu po dobu 

minimálne 6 mesiacov odo dňa prevzatia služby objednávateľom. Počas tejto doby 

dodávateľ poskytuje objednávateľovi na všetok tovar dodaný na základe tejto rámcovej 

zmluvy možnosť okamžitej bezplatnej výmeny tovaru s vadami za tovar bez vád. 

V prípade, ak totožným tovarom nedisponuje, poskytne mu tovar odsúhlasený 
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objednávateľom alebo mu vráti celú kúpnu cenu, ktorú objednávateľ za tovar zaplatil. 

Rovnako v prípade dodania vadných služieb bude zo strany dodávateľa vykonané ich 

okamžité opakované bezchybné poskytnutie. 

8.4 Dodávateľ sa zaväzuje začať výkon reklamačných a garančných opráv servisných 

služieb najneskôr v nasledujúci pracovný deň po uplatnení reklamácie objednávateľa 

a prevziať vozidlo na tento účel od objednávateľa. Termín odstránenia vád bude dohodnutý 

písomnou formou, platí však, že ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, vada musí byť 

odstránená najneskôr do 48 hodín. 

8.5 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní vozidla a boli spôsobené 

porušením povinností dodávateľa počas plnenia predmetu tejto zmluvy. 

8.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady plnenia uplatní bezodkladne 

po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu dodávateľa. 

8.7 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a dodávateľ povinnosť bezplatne odstrániť vady, ktoré objednávateľ 

písomne reklamuje. 

8.8 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 

zmluvných strán a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, sú to najmä živelné pohromy, 

povstanie, vojna a mobilizácia. 

8.9 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá objednávateľovi za prevzaté vozidlo, až do jeho 

vrátenia, to jest za akúkoľvek škodu vzniknutú jeho poškodením, stratou, zničením, 

krádežou a pod. 

8.10 Porušenie akejkoľvek povinnosti dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie tejto 

zmluvy, ak nedôjde k náprave ani po písomnom upozornení objednávateľa a uplynutí 

lehoty, poskytnutej objednávateľom na odstránenie tohto konania. 

 

IX. 

ZMLUVNÁ POKUTA 

 

9.1 V prípade, že akékoľvek služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, resp. dodanie 

tovarov nebude vykonané v  lehotách uvedených v tejto zmluve resp. v objednávke podľa 

tejto zmluvy a objednávateľ nemá dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré by 

omeškanie s plnením tejto zmluvy mohol zo strany dodávateľa akceptovať, dodávateľ je 

povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,- € (slovom dvadsať euro) 

za každý, aj začatý deň  omeškania. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený vystaviť 

dodávateľovi faktúru, ktorá je splatná najneskôr do 15 dní od jej doručenia dodávateľovi. 

9.2 V prípade, ak dodávateľ ani na výzvu objednávateľa (postačuje aj formou emailu) si 

v stanovenej lehote objednávateľom nesplní svoju zmluvnú povinnosť, je dodávateľ 

oprávnený mu uložiť a fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 20,- € (slovom dvadsať 

euro)za každý, aj začatý deň  omeškania do splnenia jeho povinnosti alebo do ukončenia 

tejto zmluvy.  

9.3 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, spôsobenej 

porušením povinností, zabezpečenej zmluvnou pokutou. 

 

X. 

TRVANIE ZMLUVY 

 

10.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 4 roky od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu 18 513,18 Eur s DPH (slovom 

osemnásťtisícpäťstotrinásť euro osemnásť centov s DPH), podľa toho, ktorá z týchto 
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skutočností nastane skôr. Vyčerpanie finančného limitu je objednávateľ povinný 

bezodkladne písomne (postačuje aj formou emailu) oznámiť dodávateľovi. 

10.2 Platnosť tejto zmluvy môže byť ukončená aj pred uplynutím doby podľa bodu 10.1 

tejto zmluvy : 

-  na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán;  

- v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva; písomné odstúpenie nadobúda 

účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, 

- písomným odstúpením od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán v dôsledku 

podstatného porušenia tejto zmluvy alebo akéhokoľvek opakovaného 

(minimálne 2 krát) porušenia povinností druhou zmluvnou stranou 

vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo objednávky vyhotovenej na základe tejto 

zmluvy; písomné odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej 

zmluvnej strane, 

- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu 

s jednomesačnou výpovednou lehotou. Lehota začína plynúť prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.  

10.3 Objednávateľ a dodávateľ, každá z týchto zmluvných strán, sú oprávnení odstúpiť od 

tejto zmluvy v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, ako aj v prípade, ak zmluvná 

strana napriek opakovanej písomnej výzve (môže byť realizovaná aj formou emailu 

oprávnenej osobe) koná v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, resp. aj v inom prípade 

stanovenom touto zmluvou. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, obe zmluvné strany si 

vzájomne vysporiadajú svoje záväzky (formou odovzdávajúco-preberacieho protokolu), 

pričom platí, že objednávateľ je povinný prevziať a uhradiť len tie čiastkové práce a plnenia 

vykonané v rámci predmetu tejto zmluvy dodávateľom, ktoré boli objednané, podľa tejto 

zmluvy, ktorých samostatné prevzatie je možné, nevykazuje žiadne vady a nedorobky, a ku 

ktorým doručil dodávateľ objednávateľovi faktúru najneskôr do 15 dní od odstúpenia 

od zmluvy. 

10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak sa vyskytujú opakované problémy 

so zabezpečením plnenia predmetu tejto zmluvy zo strany dodávateľa. Dodávateľ môže 

odstúpiť od tejto zmluvy, ak si objednávateľ nesplní svoje finančné záväzky voči nemu. 

10.5 Táto zmluva zaniká zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán, resp. aj v prípade, 

ak sa dodávateľ ocitne v situácii, ktorá mu viac neumožňuje plniť jeho zmluvné záväzky. 

 

 

XI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že práva a povinnosti z tejto zmluvy nebudú prevádzať 

ani postupovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

akýmkoľvek tretím osobám. 

11.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou 

v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 

a bude zverejnená v jej plnom rozsahu.  

11.3 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi 

právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

11.4 Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
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10.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z toho tri (3) pre objednávateľa 

a jeden (1) pre dodávateľa.  

11.6 Pokiaľ sa v zmluve hovorí o doručení, potom platí, že zásielka sa považuje 

za doručenú, ak ju adresát prevzal, ale tiež v prípade, ak ju neprevzal, hoci bola zaslaná 

na adresu uvedenú v tejto zmluve, resp. na inú poslednú známu adresu, ktorú druhá 

zmluvná strana písomne oznámila odosielateľovi ako novú kontaktnú adresu. V prípade 

neprevzatia zásielky adresátom sa táto považuje za doručenú dňom, keď sa vrátila 

odosielateľovi ako nedoručená, resp. nedoručiteľná. Akékoľvek oznámenia v zmysle tejto 

zmluvy, ktoré je potrebné uskutočňovať pri plnení tejto zmluvy, je možné, s výnimkou 

právnych úkonov smerujúcich k ukončeniu zmluvy (napr. výzva, odstúpenie od zmluvy) 

a doručenia faktúry (táto môže byť súčasne, nie výlučne doručovaná aj emailom, pričom 

rozhodujúci je dátum osobného doručenia alebo doručenia poštou), realizovať aj formou 

emailu, pričom druhá zmluvná strana je povinná potvrdiť prijatie tohto emailu, ak táto 

zmluva nestanovuje inak.   

11.7 Oprávnené osoby zmluvných strán môžu byť zmluvnou stranou zmenené, a to na 

základe písomného (postačuje aj formou emailu) oznámenia druhej zmluvnej strane. 

11.8 Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú v prvom 

rade riešiť zmiernou cestou, ak to nie je možné, spor medzi stranami je oprávnený 

rozhodnúť príslušný súd Slovenskej republiky. 

11.9 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy vzťahujúce sa na záruku 

ako aj nadväzujúce ustanovenia o zmluvnej pokute v prípade neplnenia ustanovení tejto 

zmluvy zostávajú počas plynutia záručnej doby, resp. vysporiadania zmluvnej pokuty 

v platnosti a budú aplikované na tento zmluvný vzťah medzi objednávateľom 

a dodávateľom. 

11.10 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu vrátane príloh pred jej podpisom riadne 

prečítali a oboznámili sa s jej obsahom. Súhlas zmluvných strán s vyššie uvedeným 

obsahom zmluvy bol vyjadrený dobrovoľne, v dobrej viere, podľa ich pravej a slobodnej 

vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  

Príloha č. 1: Tabuľka č. 1 - sezónne prezúvanie služobných vozidiel (leto/zima); 

Príloha č. 2: Tabuľka č. 2 – zimné a letné pneumatiky Firestone + komplet prezúvanie 

  

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

 

Za dodávateľa: 

Ing. Dušan Gajdoš, konateľ 

vlastnou rukou 

-------------------------------------------- 

 

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

 

Za objednávateľa: 

Ing. Ján Breja, predseda 

vlastnou rukou 

-------------------------------------- 
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