
ZMLUVA O DIELO 
uzavretá   podľa   §  536  a nasl.  Obchodného zákonníka 

 

1. Zmluvné strany 

 

Odberateľ: 

obchodné meno:  Adivit spol. s r.o.   

sídlo:                 Novozámocká 222, 949 05 Nitra    

IČO:                 34125663   

registrácia:          Obchodný register Okresného súdu v Nitre, 

                            odd. Sro, vložka č 1562/N   

IČ DPH:              SK2020407554    

bankové spojenie: Tatrabanka a.s. pob. Nitra  

číslo účtu:            2927862246/1100  

    

v zast.:         Ing. František Žitný, konateľ spoločnosti   

   (ďalej len „odberaeľ“) 

a 

Dodávateľ: 

obchodné meno:  Bolex, s.r.o.  

sídlo:       Bolešov 448, 01853  

IČO:        36745057   

registrácia:      Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

                             Trenčín, v oddieli: sro, vo vložke 17573/R  

IČ DPH:       SK 2022335249  

bankové spojenie: ČSOB, pobočka Dubnica nad Váhom  

číslo účtu:             4004749498/7500      

zast.:         Ing. Jaroslav Kvasnica, konateľ spoločnosti a 

                              Mgr. Denisa Chlebanová, konateľ spoločnosti           

   (ďalej len „dodávateľ“) 

Preambula 

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) na základe súhlasu Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie 

a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „PRV) vyhlásila v zmysle 

ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov výzvu na predkladanie Žiadostí 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. 

Odberateľ ako žiadateľ má záujem podať na základe uvedenej výzvy žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok registrovanú pod názvom: „Výstavba výrobnej haly a nákup 

strojnotechnologických zariadení na spracovanie ovocia“, časť projektu týkajúca sa tejto 

zmluvy je: „Dodávka  strojnotechnologických zariadení na spracovanie ovocia“, pričom 

podľa podmienok PRV, ak bude žiadosť schválená, podpíše PPA s odberateľom ako žiadateľom 

Zmluvu o poskytnutí NFP. Nakoľko o žiadosti odberateľa  k dnešnému dňu nie je právoplatne 

rozhodnuté, má sa za to, že neschválenie žiadosti alebo nepodpísanie Zmluvy o poskytnutí NFP 

predstavuje rozväzovaciu podmienku tejto zmluvy, čo je vyjadrené v jej texte. 

Podľa podmienok jednotlivých výziev ako aj PRV je plnenie viazané na termíny, ktoré 

musia byť bezpodmienečne dodržané; z týchto dôvodov obsahuje táto zmluva sankcie za 

nedodržanie časových harmonogramov v nej stanovených. Čo sa týka primeranosti týchto 

sankcií, tak ako sú uvedené v tejto zmluve, treba mať na pamäti, že ich výška ako aj dôvody 

vychádzajú zo skutočnosti, že nedodržanie podmienok stanovených v PRV, výzve alebo Zmluve 

o poskytnutí NFP môže mať za následok nevyplatenie celej platby odberateľovi ako žiadateľovi, 

čím mu vznikne závažná ujma. Stanovenie sankcií a dôvodov ich aplikovateľnosti podľa tejto 

zmluvy má teda jednak preventívny charakter smerujúci k tomu, aby všetky záväzky z tejto 



zmluvy boli riadne a včas plnené, nakoľko pri ich oneskorenom alebo nie riadnom alebo 

nezodpovednom plnení resp. pri ľahkovážnom prístupe dodávateľa resp. takom prístupe, na 

základe ktorého dodávateľ neplní riadne a včas a tento prístup nie je ospravedlnený okolnosťami 

vyššej moci, nemá odberateľ na takom plnení záujem (teda termíny v zmluve majú fixnú 

povahu). 

So zohľadnením všetkých vyššie uvedených aspektov ako materiálnych okolností, pri 

ktorých kupujúci vstupuje do tohto zmluvného vzťahu, uzavierajú zmluvné strany túto zmluvu 

ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odberateľ na obstaranie 

predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania –  zadanie podlimitnej zákazky. 

 

2. Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je dojednanie podmienok vzťahujúcich sa na kúpu a predaj 

strojov uvedených v bode 2.2 tejto Zmluvy o dielo, ktoré predáva dodávateľ a o kúpu 

ktorých má záujem odberateľ. Odberateľ má záujem v priebehu rokov 2013 až 2014 kúpiť a 

prevziať od dodávateľa a nadobudnúť vlastníckeho právo k ............. kusom 

.................................... uvedených v bode 2.2 tejto zmluvy o dielo (ďalej len „STROJ“) 

bližšie špecifikovaných v jednotlivých záväzných objednávkach odberateľa a v časových 

obdobiach uvedených v bode 2.2 tejto zmluvy. Na základe tejto zmluvy sa zároveň 

predávajúci zaväzuje dodať odberateľovi každý v záväznej objednávke odberateľa bližšie 

špecifikovaný STROJ v rámci v tejto zmluve dojednanej dodacej doby a previesť na 

odberateľa vlastnícke právo. 

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ kúpi a prevezme od dodávateľa stroje uvedené 

v tabuľke, podľa technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch verejného 

obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto zmluvy o dielo: 

 

Názov stroja Cena bez DPH 

 v eur 
Technologická linka na prípravu nepasterizovaných čistých 

ovocných drtí   1 ks 
        72.881,- 

Technologická linka na výrobu ovocných marmelád, džemov 

a lekvárov, aj s plniacim zariadením do plastových vedierok   

1 ks 

       264.105,-  

Technologická linka na vypichovanie kôstok z čerešní, 

vypichovanie kôstok a polenie sliviek a marhúľ  1 ks 
       235.000,- 

Technologická linka na kontinuálne šokové zmrazovanie 

ovocia /IQF tunel/ 1ks 
       256.700,- 

Baliaca linka na balenie zmrazeného ovocia s kapacitou 

balenia 1 ks 
         99.000,- 

Technologická linka na výrobu ovocných destilátov 1 ks          70.473,- 
Technologická linka na výrobu ovocných štiav, lisovaním 

ovocia, s filtráciou šťavy, pasterizáciou a s plnením štiav do 

plastových sáčkov s ventilom /bag in box/ 1 ks 

        173.841,- 

  

Celková cena bez DPH       1.172.000,- 

DPH          234.400,- 

Celková cena s DPH       1.406.400,- 

    

 

3. Kúpna cena 

3.1. Kúpna cena každého jednotlivého STROJA je uvedená v tabuľke v bode 2.2 tejto zmluvy. 

3.2. V uvedenej kúpnej cene je už zahrnuté balenie, poistenie, doručenie do miesta dodávky, 

vyloženie, montáž a uvedenie do prevádzky, alebo iné platby. Ponuky, návštevy, 

poradenstvo a plány sú pre odberateľa bezplatné. 

 



4. Objednávka 

4.1. Odberateľ je povinný doručiť dodávateľovi písomnú objednávku každého jednotlivého 

STROJA, ktorú doručí odberateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

4.2. Odberateľ v záväznej objednávke STROJA uvedie: 

4.2.1. názov požadovaného STROJA; 

4.2.2. technickú špecifikáciu STROJA; 

4.2.3. požadovaný dátum dodania STROJA; 

4.2.4. cenu STROJA. 

5. Dodacie podmienky 

5.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi každý záväzne objednaný stroj najneskôr do 3 

mesiacov odo dňa doručenia záväznej objednávky odberateľa týkajúcej sa konkrétneho 

STROJA. 

5.2. Dodávateľ vyzve odberateľa na prevzatie bezodkladne potom, ako bude mať k dispozícii 

odberateľom záväzne objednaný STROJ, ktorý je schopný odovzdania/prevzatia, t.j. je plne 

funkčný a nevykazuje žiadne zjavné vady. Výzva odberateľovi sa uskutoční v súlade so 

zmluvne dohodnutými podmienkami týkajúcimi sa doručovania písomností medzi 

zmluvnými stranami. Doručením výzvy odberateľovi sa lehota podľa ods. 5.1 tejto zmluvy 

považuje za dodržanú aj v prípade, že k odovzdaniu/prevzatiu STROJA dôjde po uplynutí 

tejto lehoty, ibaže sa preukáže, že výzva na prevzatie bola nepravdivá. Primeranou dobou na 

prevzatie STROJA je 14 dní odo dňa doručenia výzvy, konkrétny termín 

odovzdania/prevzatia bude dojednaný telefonicky, mailom alebo faxom. 

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávka každého stroja sa uskutoční v sídle odberateľa 

v novej hale v Dolných Krškanoch. K prevzatiu stroja zo strany odberateľa je oprávnený 

konateľ alebo konateľom vopred písomne určená osoba, ktorá sa musí preukázať písomným 

oprávnením; toto písomné oprávnenie bude pripojené k odovzdávaciemu/preberaciemu 

protokolu; iným osobám nesmie dodávateľ stroj odovzdať – v takom prípade sa 

odovzdanie/prevzatie považuje za neuskutočnené. 

5.4.  Spolu so STROJOM dodávateľ odovzdá odberateľovi aj 

5.4.1. 1 ks originál prehlásenie o zhode  

5.4.2. 1 ks východiskové revízne správy z elektroinštalácií dodaných STROJOV  

5.4.3. 1 ks záznam o uvedení stroja do prevádzky podpísaný odberateľom 

5.4.4. 1 ks návod na obsluhu   

5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že STROJ musí byť v čase odovzdávania/preberania plne 

funkčný a bez akýchkoľvek zjavných vád; preskúšanie funkčnosti sa uskutoční v mieste 

odovzdania/prevzatia. V prípade, že STROJ v čase odovzdávania/preberania vykazuje 

zjavné vady alebo nie je funkčný odberateľ si vyhradzuje právo STROJ neprevziať 

a nepodpísať Odovzdávací/preberací protokol; výhrady odberateľa budú sumarizované 

písomne s možnosťou vyjadrenia sa dodávateľa. V  prípade podľa predchádzajúcej vety sa 

má za to, že dodávateľ svoju povinnosť dodať STROJ nesplnil.  

5.6. Odovzdanie/prevzatie STROJA bude riadne dokonané podpísaním 

Odovzdávacieho/preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami resp. osobami 

splnomocnenými vykonať odovzdanie a prevzatie, pričom podstatnými náležitosťami tohto 

protokolu bude najmä: 

5.6.1. špecifikácia dodávaného STROJA s uvedením technických parametrov; 

5.6.2. konštatovanie zhody objednaného STROJA odberateľom podľa záväznej objednávky 

s dodaným STROJOM; 

5.6.3. záznam o vizuálnej obhliadke dodaného STROJA a konštatovanie neexistencie 

zjavných vád STROJA; 

5.6.4. záznam o odovzdaní všetkých dokladov a iného príslušenstva patriaceho    

k dodávanému STROJU; 

5.6.5. miesto a dátum dodania STROJA; 

5.6.6. záznam o úspešnom uvedení STROJA do skúšobnej prevádzky 



5.6.7. podpisy obidvoch zmluvných strán resp. osôb splnomocnených vykonať odovzdanie 

a prevzatie. 

Odovzdávací/preberací protokol sa musí vyhotoviť v písomnej forme. 

5.7. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním stroja sa zmluvné strany dohodli na 

zmluvnej pokute v prospech kupujúceho vo výške 0,5 % z kúpnej ceny stroja za každý jeden 

deň omeškania. 

 

6. Platobné podmienky 

6.1. Dodávateľ po prevzatí STROJA odberateľom, vystaví odberateľovi faktúru a doručí ju 

odberateľovi. 

6.2. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúr v trvaní 60 dní odo dňa doručenia faktúry 

odberateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že daň z pridanej hodnoty bude dodávateľ 

fakturovať v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vystavenia faktúry. 

6.3. Odberateľ môže vrátiť faktúru v prípadoch, keď faktúra  

6.3.1. nebude mať náležitosti vyžadované právnym predpisom platným a účinným v čase 

vystavenia faktúry alebo sa nebude čo do sumy zhodovať s dohodnutou cenou 

6.3.2. bude obsahovať zjavné chyby v písaní alebo počítaní. 

6.3.3. bude vystavená bezdôvodne, t.j. bez toho, aby na jej vystavenie vzniklo dodávateľovi 

právo podľa tejto zmluvy. 

6.4. V prípade omeškania s úhradou faktúry je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi úrok 

z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného 

zaplatenia celej kúpnej ceny. 

 

7. Nadobudnutie vlastníckeho práva 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ nadobudne vlastnícke právo k STROJU, okamihom 

podpisu Odovzdávacieho/preberacieho protokolu. 

 

8. Ostatné dojednania 

8.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že pre odberateľa zabezpečí pre všetky ním kúpené a prevzaté 

STROJE odo dňa, kedy bude odberateľom prevzatý prvý STROJ akékoľvek a všetky 

servisné služby v záručnej aj pozáručnej dobe na všetky podľa tejto zmluvy dodané 

STROJE; a v rámci toho  

8.1.1. dodávateľ sa zaväzuje vykonať u odberateľa servisný zásah do 48 hodín od 

nahlásenia poruchy servisnému technikovi dodávateľa; 

8.1.2. dodávateľ sa zaväzuje odstrániť poruchu maximálne do 10 pracovných dní od 

nahlásenia poruchy; ak nebude do 10 pracovných dní od nahlásenia poruchy táto 

odstránená, resp. nebude zabezpečená funkčnosť poruchou dotknutého stroja, dodávateľ 

je povinný poskytnúť odberateľovi bezodkladne a bezodplatne náhradný STROJ 

s porovnateľnými technickými parametrami ako má STROJ zakúpený odberateľom;  

8.2. V prípade, že odstránenie poruchy podľa ods. 8.1.2 len provizórne zabezpečí obnovu 

funkčnosti stroja, musí dodávateľ bezodkladne a v prípade zlyhania provizórnej opravy 

okamžite do 48 hodín od nahlásenia vykonať bezplatne riadnu opravu (v súlade s predpismi 

výrobcu a pôvodným konštrukčným riešením), za dodržania 48 hodinovej lehoty na 

vykonanie opravy; prípadné odchýlne dojednania v servisnej zmluve alebo iných 

dokumentoch sa neaplikujú. Pojem bezodkladne použitý v prvej vete tohto bodu nesmie za 

žiadnych okolností presiahnuť dobu 14 dní. 

8.3. V prípade, že dodávateľ nesplní svoje záväzky v zmysle bodu 8.1 je povinný, ako zmluvnú 

pokutu, poskytnúť odberateľovi bezodkladne finančnú náhradu vo výške 1 % z kúpnej ceny 

predmetného stroja za každý deň omeškania, ktorá odberateľovi umožní, aby si zmluvne 

s treťou osobou zabezpečil porovnateľný STROJ, a to až do doby, kým dodávateľ neodstráni 

na predmetnom stroji odberateľa nahlásenú poruchu.  



8.4. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na každý stroj začína plynúť odo dňa 

odovzdania/prevzatia a podpísania Odovzdávacieho/preberacieho protokolu k stroju a trvá 

po dobu 24 mesiacov.  

 

9. Odstúpenie od zmluvy 

9.1. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v nasledovných prípadoch: 

9.1.1. dodávateľ opakovane (dvakrát a viac) poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu z bodu 

8.1 tejto zmluvy; 

9.1.2. dodávateľ nedodrží dĺžku záručnej doby podľa bodu 8.4 tejto zmluvy; 

9.1.3. dodávateľ nedodá záväzne objednaný STROJ ani do 60 dní po doručení objednávky 

podľa bodu 4.1 tejto zmluvy 

9.2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak odberateľ neuhradí 

dodávateľovi kúpnu cenu za prevzatý STROJ ani do 60 kalendárnych dní po dohodnutom 

termíne splatnosti. 

9.3. Odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknutý nárok zmluvných strán na zaplatenie zmluvnej 

pokuty. 

9.4. Odstúpením od tejto zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle zmluvnej strany, ktorá od 

zmluvy odstupuje je doručený druhej zmluvnej strane v súlade s dohodnutými podmienkami 

týkajúcimi sa doručovania písomností medzi zmluvnými stranami v zmysle bodu 10 tejto 

zmluvy; po tejto dobe nemôže zmluvná strana, ktorá oznámila, že odstupuje od zmluvy 

odvolať alebo meniť účinky odstúpenia od zmluvy bez súhlasu druhej zmluvnej strany. 

 

10. Informačné povinnosti a doručovanie 

10.1. Každá zmluvná strana je povinná písomne ohlásiť druhej zmluvnej strane každú zmenu 

svojho sídla uvedeného v tejto zmluve. 

10.2. Doručovanie písomností súvisiacich s touto zmluvou sa vykonáva na adresu sídla 

zmluvnej strany. Ak dôjde k zmene sídla zmluvnej strany, doručuje sa na poslednú známu 

adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie (uvedené v tejto zmluve alebo podľa 

posledného oznámenia zmeny). 

10.3. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami, vrátane návrhov, žiadostí či informácií, 

ktoré sa vzťahujú k tejto zmluve alebo záväznej objednávke a vzťahom z nej vyplývajúcim 

alebo ktoré majú byť urobené na základe tejto zmluvy prípadne v súvislosti s ňou, musia byť 

urobené v písomnej forme a doručené druhej zmluvnej strane. Za písomnú formu sa na 

účely tejto zmluvy považuje aj faxová alebo e-mailová správa s prílohou alebo bez prílohy 

zaslaná na adresu alebo kontaktné spojenie zmluvnej strany určenú(é) podľa ods. 10.2. 

10.4. Výlučne formou doporučeného listu, osobne alebo kuriérom sa doručujú nasledovné 

písomnosti (dokumenty vyhotovené v písomnej forme a podpísané na to oprávnenými 

osobami): záväzná objednávka stroja (bod 0), výzva na prevzatie stroja (5.2), odstúpenie od 

zmluvy (bod 9) a návrh dodatku k zmluve. 

10.5. Za deň doručenia sa považuje prijatie príslušnej zásielky alebo písomnej informácie jej 

adresátom alebo bezdôvodné odmietnutie prijatia; zásielka sa považuje za doručenú dňom, 

keď sa dostane do sféry dispozície zmluvnej strany, hoci tá si ju fyzicky neprevezme. Ak sa 

doručuje prostredníctvom pošty, považuje sa zásielka za doručenú uplynutím piateho dňa po 

jej odovzdaní na poštovú prepravu, bez ohľadu na to, či bola skutočne doručená adresátovi. 

Ak sa doručuje faxom považuje sa zásielka za doručenú dňom uvedeným na potvrdení 

faxového zariadenia o bezporuchovom prenose. Ak sa doručuje e-mailom považuje sa 

zásielka za doručenú dňom, keď adresát potvrdí prijatie e-mailu. 

 

 

11. Vedľajšie zmluvné dojednania 



11.1. Zmluvné strany sa zaväzujú vytvoriť maximálnu spoločnú súčinnosť pre zabezpečenie 

a schválenie nenávratného finančného príspevku pre kupujúceho v rámci Programu rozvoja 

vidieka 2007-2013. 

11.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že spoločne vytvoria maximálnu súčinnosť pri 

zabezpečovaní zdrojov financovania nákupu strojov podľa tejto zmluvy. 

11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ súhlasí s tým, aby zástupcovia oprávnených 

kontrolných úradov, t.j.: 

11.3.1. poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva 

financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly, 

11.3.2. zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 

502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov 

11.3.3. riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES 

11.3.4. osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v odsekoch 11.3.1 až 11.3.3 

v súlade s príslušnými predpismi mohli uplatniť kontrolu obchodných dokumentov a 

vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu 

11.4. Odberateľ si vyhradzuje právo pre prípad, že odberateľovi nebude schválená žiadosť na 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka 2007-

2013, odstúpiť od tejto zmluvy o dielo. 

 

12. Všeobecné a záverečné ustanovenia 

12.1. Dojednania v tejto zmluve sa vzťahujú na všetky vzťahy vzniknuté na základe 

záväznej(ých) objednávky(ok) stroja(ov) zo strany odberateľa, ak sa zmluvné strany 

vzájomne pre konkrétny prípad nedohodnú inak. 

12.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

12.3. Zmeny a doplnky zmluvy môžu zmluvné strany vykonať iba formou dodatku zmluvy. 

Dodatok musí byť podpísaný zmluvnými stranami a za zmluvný dodatok výslovne 

prehlásený. Dodatky sa vyhotovujú v rovnakom počte výtlačkov ako zmluva. 

12.4. Práva a povinnosti účastníkov v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

12.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strany obdrží po jednom 

vyhotovení. 

12.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali a že jej v plnom 

rozsahu porozumeli a všetky jej ustanovenia zodpovedajú tomu, na čom sa vzájomne 

dohodli. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, bez 

existencie fyzického či psychického donútenia ani jeho hrozby, bez existencie tiesne, že 

u nich nedošlo a ani nedochádza k omylu vo vôli alebo v prejave vôle, že ich zmluvná 

voľnosť nie je v tomto prípade obmedzená a že majú plnú spôsobilosť na právne úkony. 

 

 

V Nitre,  dňa 6.12.2013    V Bolešove,dňa   6.12.2013  

 

Odberateľ /kupujúci/:                Dodávateľ/predávajúci/: 

 

 

 

 

____________________     ____________________ 


