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Kúpna zmluva č. 242/2022/OddVÚP 
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

I. Zmluvné strany 
1.1 Objednávateľ: 
Obchodné meno:   Mesto Dubnica nad Váhom      
Sídlo:    Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom    
IČO:     00317209 
DIČ:     2021339276 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s., pobočka Dubnica nad Váhom 
Číslo účtu:    SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
Zastúpený:   Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor 
osoby oprávnenie na rokovanie 
vo veciach Zmluvy:  Bc. Jozef Králik 
Telefón:    +421 910 960 939 
Email:    jozef.kralik@dubnica.eu 
(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 
1.2 Dodávateľ: 
Obchodné meno:   ejoin, s.r.o. 
Sídlo:     Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO:     51900921 
DIČ:    2120826081 
IČ DPH: SK2120826081 
Bankové spojenie: Unicredit bank Czech republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu:   SK02 1111 0000 0015 3262 5006 
Zastúpený:   Michal Vašek, štatutárny zástupca 
osoby oprávnenie na rokovanie 
vo veciach Zmluvy:  Michal Vašek 
Telefón:    +421 904 446 869  
Email:    vasek@ejoin.eu 
Zapísaný:   v Obch. reg. Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 36924/R 
(ďalej len ako „Dodávateľ“) 
 

II. Predmet Zmluvy 
2.1 Všeobecné ustanovenia: 
2.1.1 Názov:    Prístrešok na bicykle 
2.1.2 Druh/y:    Tovar 
2.1.3 Zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania:  

• zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“) 
   

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy 
2.2.1 Predmetom Zmluvy je dovoz a osadenie prístrešku na bicykle v blízkosti mestského úradu v meste Dubnica 

nad Váhom. Súčasťou prístrešku pre bicykle je aj nabíjacia stanica. Ďalej sú súčasťou predmetu zmluvy aj 
stavebné práce v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 2 tejto zmluvy – Technická správa (ďalej len „Plnenie“). 

 
2.2.2 Technické vlastnosti Plnenia: Bližšia špecifikácia Plnenia je uvedená v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Technická 

správa. 

2.3 Osobitné požiadavky na Plnenie: 
2.3.1 Vrátane dopravy na miesto plnenia. 
2.3.2 Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.  
2.3.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať Plnenie, ktoré nebude v požadovanej kvalite podľa technickej 

špecifikácie predmetu zákazky, resp. ktorého súčasť nebude po posúdení zástupcom Objednávateľa 
vyhodnotená ako ekvivalentná. Rozhodnutie zástupcu Objednávateľa o nedostatočnej kvalite, resp. o 
neekvivalentnosti musí byť písomne odôvodnené. 
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III. Zmluvné podmienky 

 
3.1 Miesto plnenia Zmluvy: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom. 

 
3.2 Lehota plnenia Zmluvy: do 30 dní od doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa. 

 
3.3 Dodávané množstvo zmluvného plnenia – Prístrešok pre bicykle: 

Jednotka: komplet 
Požadované množstvo: 1,00 
 

3.4 Práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Všeobecnými zmluvnými podmienkami 
mesta Dubnica nad Váhom, ktoré sú zverejnené na https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-
objednavky-1/ a tvoria oddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

 
IV. Zmluvná cena a platobné podmienky 

4.1 Celková cena Plnenia  
4.1.1 Cena bez DPH: 16 700,00 EUR (slovom šestnásťtisícsedemsto EUR 0/100 centov) 
4.1.2 Sadzba DPH: 20,00% 
4.1.3 Cena vrátane DPH: 20 040,00 EUR (slovom dvadsaťtisícštyridsať EUR 0/100 centov) 
4.1.4 Cena po zľave vrátane DPH: 17 480,88 EUR (slovom sedemnásťtisícštyristoosemdesiat EUR 88/100 centov) 

 
4.2 Platobné podmienky: 
4.3.1 Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu Plnenia na základe faktúry vystavenej Dodávateľom a doručenej 

Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí Plnenia podľa 
tejto Zmluvy. 

4.3.2 Faktúra   musí   obsahovať   informácie podľa   § 3a ods. 1 zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať: 

• informácie podľa VZP, ktoré tvoria oddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy  
4.3.3 Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú  

v záhlaví tejto Zmluvy. 
4.3.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.  

 
V. Záverečné ustanovenia 

5.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť 
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v platnom znení. 
 

5.2 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými 
stranami. 

 
5.3 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne 
záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky 
nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného 
obstarávania. 

 
5.4 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá 

právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, 
ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami. 

 
5.5 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody 

k tejto Zmluve neexistujú. 
 

5.6 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis 
a Dodávateľ jeden rovnopis. 
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5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú 
v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť 
viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy. 

 
5.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa - rozpočet  
Príloha č. 2 – Technická správa 
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok  

 
5.9 Prílohou tejto Zmluvy sú aj Všeobecné zmluvné podmienky mesta Dubnica nad Váhom, ktoré sú zverejnené 

na https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky-1/ 
 
 
 
 
 

V Dubnici nad Váhom,                                              V Dubnici nad Váhom, dňa    
                      
 

Za Objednávateľa      Za Dodávateľa    
 
                    
                                             
–––––––––––––––––---------------              ––––––––––––––––––––  
Mgr. Peter Wolf, primátor mesta                 Michal Vašek, konateľ 
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