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K ú p n a    z m l u v a  
 

 

  

 

Obchodné meno / Názov Obec Betliar 

Poštová adresa OÚ Betliar, Šafárikova 67 

Mesto / obec Betliar 

PSČ 049 21 

IČO 00328103 

Kontaktná osoba Ing. Ľubomír Zatroch 

tel. č.  0905854884 

e. mail obec.betliar@stonline.sk 
 

 
 

ako kupujúci na strane jednej (ďalej len „Kupujúci ”) 

 

 

a 
 
 

 

II: Obchodné meno: DURIM s.r.o. 

so sídlom: DURIM s.r.o., Dolný Val 70, 010 01 Ţilina 

IČO: 47622687 

DIČ: 2024015334 

IČ DPH: ---- 

zapísaná: OR OS v Ţiline, oddiel Sro, vloţka č. 61692/L 

zastúpená: Kasanický Gabriel – konateľ spoločnosti 
 

 

 
ako predávajúci na strane druhej (ďalej len „Predávajúci ”) 

 
 

uzatvárajú podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto 

kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“) 

 

  

mailto:obec.betliar@
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 Úvodné ustanovenia – preambula zmluvy 

1. Kupujúci - Obec Betliar podala na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu, ţiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
v rámci výzvy „WiFi pre Teba“ na projekt s názvom „WiFi pre Teba v obci Betliar“ 

(ďalej len „Projekt“). Tento projekt jej bol schválený. 

2. Predávajúci sa zúčastnil vo vyššie uvedenej obci verejného obstarávania vyhláseného 
Kupujúcim a uspel, t. j. jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná ponuka s najniţšiu 

cenou a Kupujúci ju prijal. 

3. Na základe tejto Zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať tovar Kupujúcemu v súlade s čl. I 
tejto zmluvy a Kupujúci sa  zaväzuje uhradiť Predávajúcemu cenu podľa čl. III tejto 
zmluvy. 

 I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie komponentov na vybudovanie bezplatného WiFi 
pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce Betliar prostredníctvom bezdrôtových 
prístupových bodov na verejných priestranstvách. Predávajúci sa zaväzuje, ţe na základe 

výzvy na predkladanie ponúk a vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná 
objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto 

zmluve vykoná dodanie a inštaláciu prístupových bodov pre potreby obyvateľov. 

2. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovaru – 7 externých 
prístupových bodov a 3 interné prístupový bod zahrňujúcich potrebné nevyhnutné 
príslušenstvo s inštaláciou a montáţou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude pouţívať 

označenie siete (SSID) ,,WiFi pre Teba“ a poskytovať internetovú konektivitu s 
minimálnou rýchlosťou sťahovania 30/10 Mbps bezplatne všetkým občanom a 

návštevníkom obce Betliar. Pripojenie AP prístupových bodov do siete INTERNET, t.j. 
samotnú internetovú konektivitu jednotlivých AP bodov“ zabezpečí Kupujúci na vlastný 
účet a zodpovednosť, najneskôr dva mesiace od podpisu tejto zmluvy. 

Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia 

spĺňať minimálne nasledujúce technické parametre:   
- Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované pre 

európsky trh, - Ţivotný cyklus pouţitých produktov vyšší ako 5 rokov,  
- Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov,   
- Moţnosť centrálneho manaţmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single 

point of management),  
- Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) 

štandardom, 
- Podpora 802.1x IEEE štandardu,   
- Podpora 802.11r IEEE štandardu,   

- Podpora 802.11k IEEE štandardu,   
- Podpora 802.11v IEEE štandardu,  

- Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych uţívateľov bez zníţenia kvality 
sluţby,  
- Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output), - Súlad s Hotspot 2.0  
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3. Tovar spĺňa všetky potrebné normy podľa predpisov Slovenskej republiky a má tieţ 

poţadované certifikáty a prehlásenia o zhode v zmysle noriem. 

4. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu pri oţivení WiFi siete súčinnosť v rámci 
objednania pripojenia do siete internet na svoj vlastný účet a poskytnúť toto pripojenie 

Predávajúcemu kvôli spusteniu WiFi siete do prevádzky. 

 II. Prechod vlastníctva k tovaru 

1. Vlastníctvo na dodaný tovar nadobúda Kupujúci dňom úplného zaplatenia súhrnnej 
kúpnej ceny podľa čl. III tejto Zmluvy. 

2. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny podľa čl. III 

tejto Zmluvy vziať tovar späť od Kupujúceho v rámci svojho zádrţného práva. 

 III. Cena tovaru a platobné podmienky 

1. Kúpna cena tovaru je súhrnne dohodnutá na sumu 13 000,00 EUR bez DPH, predávajúci 
nie je platiteľ DPH, čiţe cena celkom na zákazku ja 13 000,00 EUR .  

2. Platbu kúpnej ceny za dodaný tovar je potrebné vykonať najneskôr v zmysle splatnosti 

faktúry, ktorá je 30 dní po dodaní tovaru. Kupujúci môţe tovar zaplatiť aj v skoršom 
termíne pred splatnosťou faktúry podľa vlastného uváţenia. 

3. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli na zaplatení zálohovej platby z celkovej ceny vo výške 

50 % z dohodnutej kúpnej ceny tovaru podľa čl. III. ods. 1 v lehote do 5 dní odo dňa  
účinnosti tejto zmluvy na základe vystavenej Zálohovej faktúry. Zálohová platba bude 
zúčtovaná v rámci kúpnej ceny po dodaní tovaru vo vystavenej faktúre Predávajúcim. 

4. V prípade omeškania zálohovej platby a/alebo platby kúpnej ceny za tovar je Predávajúci 

oprávnený vyúčtovať Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlţnej sumy za 
kaţdý deň omeškania a Kupujúci je povinný tento úrok z omeškania uhradiť do 30 dní. 

 IV. Termín dodania tovaru 

1. Termín dodania tovaru je najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy a obdrţania zálohovej platby od Kupujúceho. 

2. Pri omeškaní dodania tovaru sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť zľavu z ceny tovaru vo 
výške 0,05 % z ceny tovaru za kaţdý deň omeškania. Toto ustanovenie platí len, ak 

nebude dodanie tovaru obmedzované vyššou mocou. Pod vyššou mocou sa rozumie 
najmä ţivelná pohroma, administratívne zásahy štátnych orgánov Slovenskej republiky 
týkajúce sa dovozu tovaru do Slovenskej republiky. 

3. Termín dodania tovaru je moţné predĺţiť po písomnom súhlase obidvoch zmluvných 

strán. V prípade omeškania sa s dodaním tovaru o viac ako 30 dní môţe Kupujúci 
odstúpiť od Zmluvy jednostranne a bez následkov. 

  



 ZMLUVA  „WiFi pre Teba v obci Betliar“ 

4 / 5 

  

 V. Prevzatie tovaru 

1. Kupujúci je povinný objednaný tovar v zmysle tejto Zmluvy prevziať a zaplatiť podľa 

platobných podmienok tejto Zmluvy v prípade nadobudnutia jej účinnosti. 

2. Tovar je moţné neprevziať tieţ v prípade, ţe Predávajúci nedodrţal termín dodania a 
prekročil ho viac ako o 30 dní. 

3. V prípade, ţe Kupujúci odmietne objednaný tovar prevziať od Predávajúceho bez 

uvedenia váţneho dôvodu, má povinnosť uhradiť Predávajúcemu celú kúpnu cenu podľa 
čl. III tejto Zmluvy. 

4. Miesto prevzatia tovaru je sklad určený Kupujúcim v mieste jeho sídla, pričom doprava 

je na náklady Predávajúceho a je súčasťou dohodnutej kúpnej ceny podľa čl. III tejto 
Zmluvy. 

 VI. Osobitné dojednania zmluvných strán 

1. Predávajúci sa zaväzuje, ţe súčasne s dodávkou tovaru odovzdá Kupujúcemu v mieste 

dodania tovaru tieţ nasledujúce sprievodné doklady: 

 a) faktúra, ktorá obsahuje minimálne tieto údaje - obchodné meno, sídlo, IČO, 
DIČ, IČ DPH Predávajúceho a Kupujúceho, druh a mnoţstvo tovaru, cenu bez 

DPH, DPH, cenu s DPH. 

 b) dodací list, ktorý obsahuje minimálne tieto údaje - obchodné meno, sídlo, IČO, 
DIČ, IČ DPH Predávajúceho a Kupujúceho, druh a mnoţstvo tovaru 

2. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu na mieste súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a sluţbami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, a to 

oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť.  

  

3. Kupujúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, 
kedy nedošlo k plneniu zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim a výsledky kontroly RO 
neumoţňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.  

 

4. Spory, ktoré vzniknú pri plnení práv a povinností z tejto Zmluvy medzi Predávajúcim a 
Kupujúcim, sa budú snaţiť zmluvné strany urovnať dohodou. 

5. Všetky spory medzi stranami tejto zmluvy, vzniknuté z tejto zmluvy alebo iných zmlúv 

medzi stranami, alebo v súvislosti s týmito zmluvami, vrátane sporov o ich platnosť, 
porušenie, výklad a zrušenie, ako aj spory týkajúce sa arbitrability sporu, budú riešené 

výlučne pred miestne príslušnými všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. 

6. Zmluvné strany sú oprávnene postúpiť pohľadávky na ľubovoľnú tretiu stranu bez 
obmedzenie a tieţ jednostranne započítať vzájomne záväzky a pohľadávky. 
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7. Ak táto zmluva nadobudne účinnosť a Kupujúci túto zmluvu vypovie, odstúpi od nej alebo 

neuhradí zálohovú platbu podľa čl. III ods. 3 alebo kúpnu cenu podľa čl. III ods. 1 alebo 
neprevezme tovar, potom má Predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 % 
z dohodnutej kúpnej ceny. 

8. Ak táto zmluva nadobudne účinnosť a Predávajúci túto zmluvu vypovie, odstúpi od nej 

alebo nedodá tovar ani v náhradnej 30 dňovej lehote, potom má Kupujúci nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 50 % z dohodnutej kúpnej ceny. 

 VII. Záruka 

1. Predávajúci poskytuje záruku na dodaný tovar v zmysle platných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. 

2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim a trvá 60 mesiacov. Počas 
záručnej doby je Predávajúci povinný na vlastné náklady odstrániť bezplatne všetky vady 

tovaru v lehote do 14 dní od vyzvania. 

3. Všetky relevantné kontaktné údaje potrebné pri riešení reklamácií sú uvedené v úvode 
tejto zmluvy v rámci údajov Predávajúceho. 

 VIII. Všeobecné ustanovenia 

1. Táto Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a je zmluvnými stranami vypovedateľná len so 

závaţných dôvodov, ktorými je závaţné porušenie tejto Zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe sporné prípady vyplývajúce z tejto Zmluvy sa budú riadiť 
platným slovenským právom. 

3. Prílohami tejto zmluvy sú DataSheet dodávaných tovarov, Test splnenia technických 

parametrov TSTP a Podrobný popis prístupových AP bodov(Príloha 1 ŢoP). 

4. Táto Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 
jej zverejnením. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch a kaţdá zmluvná strana ju 

obdrţí po dvoch rovnopisoch. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si Zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, ţe Zmluva je 
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a váţnu vôľu, nie je uzatvorená 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

V obci Betliar, dňa 11.11  2019  V obci Ţilina, dňa 08.11 2019 

 

 

 …....................................................  …....................................................... 

 Kupujúci Predávajúci 


