
Kúpna zmluva 
 

Strana 1 z 3 

 

ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 
Obec Lutila 
so sídlom:      Štefánikova 84, 966 22  Lutila   
IČO:       00652113 
DIČ:       2020533273 
Zastúpená:      Ján Pružina, starosta obce  
 
(ďalej ako „Objednávateľ“)  
 
a 
 
Galileo Corporation s.r.o. 
so sídlom:  Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda 
IČO:   47192941 
DIČ:    2023788745 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl. Č. 37937/T 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu 2928896173/1100 
Za ktorú koná Silvia Mészárošová, na základe plnej moci zo dňa 12.5.2022   
(ďalej ako „Dodávateľ“) 
 

Článok I. 
 Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je dodanie diela Dodávateľom Objednávateľovi v nasledujúcom rozsahu 

- kompletná dodávka a inštalácia vonkajšieho kiosku a elektronickej úradnej tabule v súlade 
s technickou špecifikáciou dodávky, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a záväzok Objednávateľa 
dielo prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu.  

2. Spolu s dielom je Dodávateľ povinný odovzdať Objednávateľovi kompletnú dokumentáciu k nemu 
náležiacu, tj. dodací list a ďalšie doklady nutné k užívaniu veci (napr. prehlásenie o zhode, záručné 
listy, energetický štítok apod.).  

Článok II.  
Dodacia lehota, miesto a spôsob plnenia 

 
1. Dodávateľ je povinný dodať kompletné dielo v termíne stanovenom Objednávateľom 

v objednávke zo dňa 30.6.2022. 
2. Dielo sa považuje za dokončené a dodané po jeho odovzdaní a prevzatí. Tato skutočnosť bude 

potvrdená oboma zmluvnými stranami v predávajúcom protokole, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto 
Zmluvy. 

3. Miestom plnenia predmetu Zmluvy je sídlo Objednávateľa, ak sa strany nedohodnú inak. Presné 
miesto inštalácie bude Objednávateľom určené pri pred realizačnej návšteve. 
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Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Dodávateľ zhotoví dielo samostatne, s potrebnou starostlivosťou a v dohodnutom čase, vr. 

inštalácie a zaškolenia obsluhy. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi nutnú súčinnosť potrebnú pre zhotovenie diela 

podľa tejto zmluvy, najmä je povinný zaistiť možnosť inštalácie vonkajšieho kiosku a jeho 
pripojenie do sieti. 

3. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody z Dodávateľa na Objednávateľa, nastáva 
okamžikom odovzdania a prevzatia diela. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa aktuálne platných právnych predpisov SR, najmä 
zákon č.95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, platného výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre 
informačné systémy verejnej správy, zákona 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente) a podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií. Zhotoviteľ preberá 
zodpovednosť za validitu kódu dodávaného diela.  
 
 

Článok IV. 
Kúpna cena a jej splatnosť 

 
1. Celková cena podľa tejto zmluvy je 10 620,- Eur (k uvedenej čiastke bude pripočítaná DPH podľa 

platných právnych predpisov). Celkovú cenu za zhotovenie diela tvorí:  

 dodanie a inštalácia vonkajšieho kiosku                                       9 980,- Eur + DPH, 

 inštalácia a nastavenie softwara elektronickej úradnej tabule    340,- Eur + DPH. 

 doplnková služba- jazyková mutácia                                                             300,- Eur + DPH. 
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú celkovú cenu na základe faktúry so 

splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, ktorú je Dodávateľ oprávnený vystaviť 
najskôr ku dňu odovzdania diela. 

 
 
 

Článok V. 
Záruka a mimozáručný servis 

 
1. Dodávateľ poskytne na vonkajší kiosk záruku za akosť podľa § 620 občianskeho zákonníka v dĺžke 

60 mesiacov odo dňa podpisu odovzdávacieho protokolu podľa čl. II. ods. 2 tejto zmluvy. 
2. Právo z chybného poskytnutia služieb upravuje § 622  vyplývajúci z občianskeho zákona. 

Objednávateľ má právo požiadať v záručnej dobe o bezplatné odstránenie vady diela v rozsahu 
uvedenom v reklamácii vrátane odvozu zariadenia z miesta inštalácie do miesta opravy, okrem vád, 
na ktoré sa záruka nevzťahuje. Všetky náhradné diely, použité Dodávateľom pri oprave, musia byť 
originálne a nové, ak sa Dodávateľ s Objednávateľom nedohodnú inak. 

3. Objednávateľ má právo na náhradu nutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením 
práv zo zodpovednosti za vady. 

4. Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobené 
Objednávateľovi vadami diela.  
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Článok VI. 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná 

strana obdrží po jednom rovnopise. 
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať  po dohode zmluvných strán vo forme písomného 

dodatku. 
4. Táto zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
5. Dodávateľ berie na vedomie, že v súlade s ust. § 7  zákona č. 357/2015 Zb., o finančnej kontrole, 

v znení neskorších predpisov, je ako právnická osoba podieľajúca sa na dodávkach tovaru alebo 
služieb hradených z verejných zdrojov alebo z verejnej finančnej podpory osobou povinnou 
spolupôsobiť pri výkone finančnej kontroly.  

6. Dodávateľ súhlasí so zverejnením všetkých náležitostí zmluvného vzťahu. (zverejnenie zaistí 
Objednávateľ). 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy tvorí:  Príloha č. 1 – Technická špecifikácia dodávky 
                    Príloha č. 2 – Preberací protokol  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
Za dodávateľa           Za objednávateľa 
 
V Čiernej Vode, dňa 4.7.2022         V Lutile, dňa  
 
 
 
 
 
 
     …………………………………………..      …………………………………………….. 
       Galileo Corporation, s.r.o.            Lutila 

   (dodávateľ)    (objednávateľ) 
 


