
 

ZMLUVA  O  DODÁVKE  TOVARU 
uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 

zákonník“) (ďalej len „zmluva“) 

 
 

Objednávateľ: Obec Likavka 

  034 95 Likavka 815 

Zastúpený: Ing. Marián Javorka, starosta 

IČO: 00315362 

DIČ: 2020589582 

Bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Ružomberok 

IBAN: SK31 5600 0000 0083 3872 8011 

 

a 

 

Dodávateľ: SPIMA Alarm, s.r.o. 

 Bystrická cesta 198/46 

 034 01 Ružomberok 

Zastúpený: Libor Mach, konateľ 

IČO: 36420522 

DIČ: 2021848235 

IČ DPH: SK2021848235 

Bank. spojenie: Tatra Banka 

IBAN: SK3211000000002629707467 

  

 

Článok I.  

Predmet plnenia zmluvy 

 

Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok dodávateľa spočívajúci v dodaní servera značky 

DELL PowerEdge R450 v konfigurácii a výbave v zmysle špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 

tejto zmluvy. 

Objednávateľ sa zaväzuje od predávajúceho predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu 

cenu dohodnutú v čl. II Zmluvy. 

 

Článok II. 

Kúpna cena 

 

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 10 080,- Eur (slovom desať tisíc osemdesiat 

eur) vrátane DPH. 
Kúpnu cenu uhradí objednávateľ do 30 dní od prevzatia predmetu zmluvy na účet dodávateľa. 

 

 

Článok III. 

Termíny plnenia 

 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. I  tejto zmluvy do 60 dní od 

podpisu zmluvy oboma stranami. 

 



 

Článok IV. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa 

úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny špecifikovanej v čl. II tejto zmluvy. Týmto 

okamihom prechádza naň i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu 

kúpy. 

Článok V. 

Obaly a balenie 

 

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas 

prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie. 

 

Článok VI.  

Zodpovednosť za vady tovaru 

 

Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom 

znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 

Záručná doba za predmet plnenia zmluvy z článku I. je 36 mesiacov, záruku si objednávateľ 

uplatňuje priamo voči spoločnosti DELL nahlásením na webe. 

https://www.dell.com/support/home/sk-sk?app=warranty  

 

 

Článok VII.  

Ostatné dojednania 

 

Dodávateľ prehlasuje, že oboznámil objednávateľa s technickým stavom predmetu zmluvy a že 

žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil. 

Objednávateľ prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy a berie na vedomie, že 

miera opotrebenia zodpovedá veku hnuteľného majetku a dohodnutej cene. 

 

 

Článok VIII.  

Záverečné ustanovenia 

 

Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme. 

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 

dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, 

vážne a zrozumiteľne. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane jedno 

vyhotovenie. 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. 

 

V Ružomberku, dňa                                    V Likavke dňa  

 

 

…………………………………    …………………………………. 

       Libor Mach - konateľ             Ing. Marián Javorka - starosta 

        SPIMA Alarm, s.r.o.      Obec Likavka    

    

https://www.dell.com/support/home/sk-sk?app=warranty

