
ZMLUVA 
O OBCHODNÝCH A DODÁVATEĽSKÝCH PODMIENKACH 

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA  
uzavretá  podľa § 269 ods. 2 a ods. 3 v spojení s § 409 a násl. Obchodného zákonníka 

______________________________________________________________________________ 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany  

 
1.1 Predávajúci :    Autocentral, Vladimír Tabaka 
                              Sídlo : Čemernianska 39, 093 03 Vranov nad Topľou 
                                 IČO : 33273405 
                                 DIČ : 1020775052 
                                 Osoba oprávnená jednať vo veci zmluvy : Zengevald Maroš 

 

1.2 Kupujúci :        Obec Zámutov 
                                 IČO : 00332968, DIČ : 2020631943 
                                 v zastúpení :  Stanislav Duda, starosta obce 
                                 Sídlo : Obecný úrad Zámutov č. 434, PSČ : 094 15 

                                           Tel/fax : +421 4496301 
                                           E mail : zamutov@zamutov.sk 
                                            

uzatvárajú túto zmluvu : 

Čl. II.  
Predmet a účel zmluvy  

 
2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je sortiment tovarov Pracovné prostriedky - ručné 

pracovné náradie dodávaných kupujúcemu na základe jeho objednávky s tým, že  sortiment 
dodávaných tovarov spolu  so stanovením ceny za jednotlivé druhy tovaru  bude tvoriť 
prílohu tejto zmluvy. Účelom zmluvy je úprava podmienok predaja a kúpy pri dodávkach 
daného predmetu plnenia. 
  

Čl. III.  
Miesto plnenia  

 
3.1    Miestom plnenia je sídlo  zariadenie predávajúceho – sklad (adresa ako v bode 1.1)  
3.2   V prípade, že kupujúci po dohode s predávajúcim preberie tovar v zariadení kupujúceho, je 

miestom plnenia  sídlo kupujúceho. 
 

Čl. IV. 
 Čas plnenia – doba trvania zmluvy  

 
4.1 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú,  do 31. decembra 2019 
4.2 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť pred týmto termínom iba písomnou 

dohodou oboch zmluvných strán tejto zmluvy, alebo okamžitým odstúpením od tejto zmluvy 
v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon (ustanovenia § 344 a násl. Obchodného zákonníka). 
Čas plnenia je daný jednotlivými dodávkami tovaru realizovanými na základe objednávok 
kupujúceho počas doby trvania zmluvy. 

 
Čl. V.  

Objednávacie podmienky   
 
5.1 Konkrétny predmet, množstvo a čas plnenia musia byť zo strany kupujúceho spresnené 

osobne alebo písomne, faxom, telefonicky, e-mailom. 
   

 
 

Čl. VI.  
Dodací list  



 
6.1 Povinnosťou predávajúceho je pri dodávke tovaru odovzdať kupujúcemu dodací list 

minimálne s náležitosťami ako je obchodné meno + IČO a DRČ predávajúceho 
a kupujúceho, názov tovaru, množstvo.  

6.2 Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou na DL. Zoznam  
osôb oprávnených za kupujúceho preberať dodaný tovar dodá kupujúci predávajúcemu pri 
podpise tejto zmluvy. 

Čl. VII. 
Akosť predmetu plnenia  

 
7.1 Predávajúci sa zaväzuje tovar dodávať v kvalite podľa platných STN. 
7.2 Prípadné reklamácie vadného tovaru sa riešia podľa ustanovení § 436 a násl. Obchodného 

zákonníka. 
7.3 Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté na dodanom tovare v prevádzke kupujúceho. 
7.4 Vadné plnenie časti fakturovanej dodávky tovaru nie je dôvodom na nezaplatenie faktúry, 

resp. jej časti. Takýto prípad bude riešený dobropisom k faktúre po vybavení reklamácie 
v prípade jej uznania predávajúcim. 

 
Čl. VIII.   

Cena predmetu obstarávania  
 

8.1 Celková cena pri jednotlivých dodávkach predmetu plnenia, bude vychádzať z ceny 
jednotlivých druhov tovarov (s DPH) stanovených v prílohe  zmluvy (v zmysle  ponuky 
uchádzača stanovenej vo verejnom obstarávaní). 

8.2 Cena podľa predchádzajúceho bodu bude stanovená dohodou oboch zmluvných strán ako 
cena maximálna, zahŕňajúca všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu plnenia; táto 
cena bude platná počas celej doby trvania zmluvy. 

 
Čl. IX.  

Platobné podmienky   
 
9.1 Kupujúci uhradí cenu tovaru formou bankového prevodu na účet predávajúceho na základe 

vystavenia faktúry samostatne za každú dodávku. Doba splatnosti faktúr je 14 dní.  
9.2 Cena tovaru sa považuje za uhradenú včas, ak príslušnú sumu kupujúci na účet 

predávajúceho prevedie najneskôr v posledný deň splatnosti uvedený v príslušnej faktúre 
 

Čl  X.  
Záverečné ustanovenia 

  
10.1   Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu  oboma zúčastnenými stranami. Účinnosť zmluvy 

je daná dňom nasledujúcim po jej zverejnení na web stránke obce Zámutov. 
10.2  Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 
10.3  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha obsahujúca sortiment tovarov predmetu 

plnenia so stanovením ceny;  sortiment stanovený v prílohe je možné rozšíriť podľa potrieb 
a možnosti oboch zmluvných strán na základe obojstrannej dohody; za takúto dohodu, resp. 
akceptovanú dohodnutú cenu bude považovaná cena uvedená v dodacom liste, ktorá bude  
vychádzať z ponukového listu predávajúceho. 

10.4  Predávajúci si vyhradzuje právo zámeny objednaného tovaru za tovar tej istej kvality , druhu 
a sortimentu podľa stavu zásob, pokiaľ kupujúci v objednávke zámenu neoznačí. 

10.5 Táto zmluva je  vypracovaná v dvoch vyhotoveniach – rovnopisoch, z ktorých predávajúci 
i kupujúci   obdrží  jedno vyhotovenie. 

 

V Zámutove, dňa  26.02. 2019 
                               
 
.......................................                            ......................................... 

                           za predávajúceho                                        Stanislav Duda 
                                  za kupujúceho  

 



PRÍLOHA K ZMLUVE 
O OBCHODNÝCH A DODÁVATEĽSKÝCH PODMIENKACH UZATVORENEJ DŇA 26.02.2019 

______________________________________________________________________________
_ 

Zmluvné strany  
 

Predávajúci :          :    Autocentral, Vladimír Tabaka 
                              Sídlo : Čemernianska 39, 093 03 Vranov nad Topľou 
                                 IČO : 33273405 
                                 DIČ : 1020775052 
                                 Osoba oprávnená jednať vo veci zmluvy : Zengevald Maroš 
 
Kupujúci :              Obec Zámutov 
                                 IČO : 00332968, DIČ : 2020631943 
                                 v zastúpení :  Stanislav Duda, starosta obce 
                                 Sídlo : Obecný úrad Zámutov č. 434, PSČ : 094 15 

                                           Tel/fax : +421 4496301 
                                           E mail : zamutov@zamutov.sk 
 

Sortiment tovarov dodávaných predávajúcim s uvedením jednotkovej ceny 
 

Predmet - položka M. j. 
Cena v € bez 

DPH  za m. j. 

stavebný fúrik,  objem korby min. 60 l, rukoväte opatrené 

plastovými krytkami, koleso plné,  možnosť výmeny 

korby aj kolesa 

kus  36,67 

hladítko murárske, materiál: nerez, rukoväť  

pogumovaná, rovné, rozmery min. : 280 x 130mm 
kus  1,70 

handry kus  0,50 

hrable drevené, rovné s násadou  kus  6 

hrable železné, min. 14 zubové, s násadou kus  6,92 

Hrable švédske, nastaviteľné kus 5,32 

hasák, veľkosť  min. 250mm s vodiacou maticou kus  4,925 

Krompáč kovový, min. 2,5 kg,  s násadou,  kus  6,86 

Kliešte kombinované, pogumovaná rukoväť, dĺžka min. 

160 mm 
kus  2,90 

Kosa kovaná, dĺžka čepele min.  800 mm, šírka čepele 

min.  50 mm, hmotnosť max  1,9 kg 
kus  9,75 

Kosisko - násada na kosu drevená kus  6 

Kosák na ručné kosenie, dĺžka čepele min.  355 mm kus  3,20 

Kladivo 8 kg s násadou kus  26,50 

Kladivo 2 kg s násadou  kus  7,05 

Kliešte SIKO, rýchlo nastaviteľné, min. 300 mm, kus  13,60 

Kladivo murárske kus  3,65 

Kliešte štípacie čelné min. 200mm, rukoväť potiahnutá 

plastom  
kus  3 

Kliešte pákové, min. dĺžka 700 mm kus  18 

Kliešte nitovacie, min.  200mm,pre trhacie nity do 

priemeru min. 4,8 mm z materiálov Al, meď, oceľ, 

nerezová oceľ, min. 4 nitovacie koncovky (2,4–3,2–4,0–

4,8 mm) 

kus  11,60 

Lopata murárska - naberačka, pozinkovaná, priemer min. 

180 mm, s drevenou rukoväťou 
kus  6,50 

kartáč drôtený oceľový, TPR rukoväť,  min. 250mm, 4 

radý, dĺžka drôtu min. 25mm, priemer  min. 0,35 mm kus  1,16 

Lopata hliníková malá min. 26 cm, s drevenou násadou kus  4,92 

Lopata hliníková veľká, min. 34 cm, s drevenou násadou kus  6,5 

Lopata oceľová - stajňová s drevnou násadou kus  4,70 

Lopata špicatá - srdcovka  s drevenou násadou kus  4,70 

Lyžica murárska, nerezová, min. 180 mm kus  2,75 
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Metly - priemyselná, min. 25cm s drevenou násadou min. 

120cm, nylonový tvrdý vlas kus  3,33 

Metly - cirokové, štandard, päť krát prešitá kus  2,80 

Motyka kovaná min. 500 g s násadou  kus  6,50 

Motyka zalesňovacia, min. 750g, drevená násada  kus  695 

Mačeta lesnícka, min. dĺžka 60 cm kus  2,80 

Maliarske štetce, ploché, veľkosť min. 2ʺ kus  0,80 

Náhradná násada - lopata kus  2,10 

Náhradná násada - motyka kus  2,10 

Náhradná násada - vidly kus  2,80 

Náhradná násada - krompáč kus  2,20 

Náhradná násada - sekera  kus  2,50 

Nožnice na plech, kované s jemným zúbkovaním pre 

lepšie zahryznutie a držanie plechu. dĺžka rukoväte min. 

30 cm, max. hrúbka obrábaného materiálu 1,2 mm 
kus  12,50 

Nožnice na konáre - záhradnícke, dĺžka min. 200mm, 

strihanie vetvičiek do priemeru min. 20mm  kus  5,50 

Naberačka murárska, priemer min. 180 mm s drevenou 

násadou dĺžky min. 160 cm. Použitie: premiestňovanie 

stavebných hmôt (malta, betón). 

kus  5,20 

Odhrňovač snehu z hliníku min. 1,5 mm, min. 50 x 38 

cm s násadou 
kus  9,50 

Oblúková pílka na drevo, min. dĺžka 600 mm kus  8,50 

Odhrňovač snehu  plastový s násadou kus 9,10 

Pílka na kov - rámová s drevenou rukoväťou, pre pílové 

listy 300 mm, kovový rám píly s epoxidovým lakom, 

napätie pílového listu min. 80 kg, výšková kapacita rezu 

min. 100 mm, ťah pílového listu nastaviteľný skrutkou na 

prednej strane rámu pílky 

kus  8 

Pilník na kov, plastová rukoväť, prierez min. 25 x 4 mm kus  5,50 

Pílový list na kov 300 mm kus  0,27 

Polievačka 10-12l, plastová kus 8 

Rýľ rovný, oceľový s násadou kus  9,50 

Rýľ  špicatý s násadou kus  9,50 

Ručný rezač obkladu a dlažby, hrúbka rezaného 

materiálu min. 4 - 12 mm, dĺžka rezu min. 600 mm kus  35 

Rebrík hliníkový trojdielny, minimálna dĺžka: 300 cm, 

maximálna dĺžka min. 640 cm,   maximálna pracovná 

záťaž min. 150 kg, použiť týmito spôsobmi:  – 

jednoduchý rebrík   – dvojitý výsuvný rebrík   – trojitý 

výsuvný rebrík   – samostatne stojaci dvojitý »A« rebrík   

– samostatne stojaci trojitý 

kus  155 

Rukavice - pracovné kombinované rukavice kus 1,85 

Sekáč zámočnícky plochý s ochranným obalom min. 250 

mm kus  4,30 

Rukavice zateplené kus 2,40 

Sekera s drevenou alebo sklolaminátovou násadou min. 

1400g kus  12 

Sekera malá kus  8 

Sada závitníkov a očiek min. 32-dielna, metrické 

závitové očká: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Rozmery závitníkov 

sú identické s očkami, súprava obsahuje: vratidlá, 

skrutkovač na dotiahnutie očka a závitové mierky 

kus  52 



Sada kľúčov GOLA, min. 150 ks kus  118 

Sada plochých kľúčov, 6 - 32, min. 12 ks kus  19 

sponkovačka univerzálna, robustné celokovové 

prevedenie s plynulou reguláciou intenzity úderu, vhodné 

spony: typ 53, dĺžka 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm., vhodné ihly: 

typ 41, dĺžka 14 mm 

kus  5,50 

Sada kľúčov IMBUS, min. 9 dielna, legovaná chrom-

vanadiová oceľ kus  13,80 

Sada skrutkovačov PH + PD + PL, 12 dielna   kus 28 

Sada vrtákov HSS-G, brúsené prevedenie, valcové, Typ 

N, krížové vybrúsenie 135°, vrchná plocha lesklé, 25-

dielna v kovovej kazete Ø 1- 13 x 0,5 mm; vhodné pre 

vŕtanie do ocele a oceľových zliatin, legovaných a 

nelegovaných; sivých zliatin, temperovaných zliatin, 

spekaných želiez, argentanu, grafitu, NE-kovov, umelých 

hmôt, 

kus 24,50  

Sada elektr. VDE klieští a skrutkovačov, 9 - dielna  kus 21,50 

Sada náradia – kufor s náradím, min. 30 ks kus 43  

Sada pilníkov min. 5 ks 250 mm kus  2,40 

Solvina min. 450 g kus  0,52 

Silon do kosačky hranatý 2,7 mm, dĺžka min. 180m kus  20 

Škrabka na ľad, min. 25 cm sekáčik s násadou kus  7 

Vidly kované so 4 hrotmi a drevenou násadou dlhou min. 

130 cm. kus  9,50 

 Otočný strojný zverák pod vŕtačku šírka min.60mm kus  15 

Vedro pozinkované min. 15 l kus  1,80 

Vedro plastové min. 20 l  kus  2 

Vodováha,    dĺžka min. 1500 mm,  2 libely, presnosť 0,5 

mm / m = 0,0285 °,  oteru vzdorný povrch, hrúbka steny 

ALU profilu min. 1,5 mm,  kvapalina v libelách UV 

stabilizovaná a fluorescenčná, odolná proti 

prevádzkovým nárazom, 

    

kus  18 

Uholník magnetický do 22kg kus  4,30 

Zverák, čeľuste s vysokokvalitnej ocele kalené, 

Integrovaná otočná doska s polohovacími skrutkami, 

presné valcové vedenie, vratidlo s bezpečnostnými 

koncovkami, upevnenie k základnej doske maticami, 

Šírka čeľustí min. 150mm, min. rozpätie čeľustí: 125mm 

kus  178 

Predĺžovací elektrický kábel na bubne 25m 3x1,5mm 

guma 4x zásuvka kus  29 

vrecia na odpad PVC 60 l kus 1,90 

vrecia na odpad PVC 120 l kus  3 

 

 
Cena je stanovená dohodou oboch zmluvných strán ako cena maximálna, zahŕňajúca všetky 
náklady súvisiace s realizáciou predmetu plnenia; táto cena bude platná počas celej doby trvania 
zmluvy. 
 
V Zámutove, dňa 26.02.2019 
 

 
                .......................................                                             ......................................... 
                                                                                                         Stanislav Duda 
                     za predávajúceho                                                       za kupujúceho  


