
Zmluva o dodaní tovarov 
na vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia  

podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

 
Čl. 1. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: 
Názov   :  Obec Habovka 
Sídlo   :  Pod Grúňom 266/24, 02732 Habovka 
IČO   :  00314471 
DIČ   :  2020561620 
Zastúpený  :  JUDr. Alojz Lajčin – starosta obce 
Bankové spojenie  :   
Telefonický kontakt :  0903 540 881 
E-mail   :  starosta@habovka.sk 
 
Dodávateľ:   
Názov   :  3o media, s.r.o. 
Sídlo   :  Habovka 266, 02732 Habovka, Slovensko 
IČO   :  36766411 
DIČ   :  2022367072 
IČ DPH  :  SK2022367072 
Zastúpený  :  Peter Leginus  
Bankové spojenie  :   
Telefonický kontakt :  +421905440022 
E-mail   :  peter@leginus.sk 

 

Čl. 2. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov 
obce Habovka (okres Tvrdošín) prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných 
priestranstvách, pre obec Habovka na základe prieskumu trhu „Wifi pre Teba v obci Habovka“ 
zrealizovanom v období 29.10.2019 – 6.11.2018 v systéme TENDERnet. 

  

2. Rozsah a špecifikácia predmetu zmluvy zahŕňa :  

 
a) Zo siete 8 ks Access pointov 
b) Optickej siete s centrom na Obecnom úrade Habovka 
c) Miestnych napájacích zdrojov 12-55V DC z budov v majetku Obecného úradu Habovka 
 
Access pointy sú umiestnené na podperných bodov VO vzdušných vedení a na príslušných 



vybraných obecných budovách. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) 
WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 
Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce Habovka. 
 
Umiestnenie Access pointov: 
1. Access point AP1: Budova OcÚ Habovka – južná strana  
2. Access point AP2: Budova OcÚ Habovka – severná strana 
3. Access point AP3: Budova základnej školy – východná strana 
4. Access point AP4: Budova základnej školy – západná strana, multifunkčné ihrisko 
5. Access point AP5: Budova JEDNOTA Završkom 
6. Access point AP6: Budova telovýchovnej jednoty 
7. Access point AP7: Stĺp VO pri kaplnke sv. Márie Magdalény 
8. Access point AP8: Multifunkčné ihrisko Pod Závozom 
 
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, 
- Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov, 
- Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov, 
- Možnosť centrálneho manažmentu 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 užívateľov bez zníženia kvality služby, 
- Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output), 
- Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program). 
 

3. Objednávateľ sa zaväzuje dodaný predmet zákazky prevziať a zaplatiť.   

Čl. 3. Čas a miesto plnenia 

1. Objednávateľ sa zaväzuje dodať kompletný predmet zmluvy na mieste plnenia najneskôr do 12 
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.   

2. Miesto plnenia je obec Habovka. Objednávateľ sprístupní miesto dodania pre dodávateľa najskôr 
nasledujúci deň po nadobudnutí účinnosti zmluvy.  

3. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie dodávky a vrátiť ju na náklady predávajúceho  v 
prípade, že sa predmet dodávky nezhoduje s predloženou ponukou predávajúceho.  



4. Po vykonaní montážnych prác vyzve dodávateľ objednávateľa písomne 5 dní vopred na ich 
odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.  

5. O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, ktorého súčasťou je úspešné vykonanie 
dohodnutých funkčných skúšok, príslušné atesty, revízne správy atď., spíšu zmluvné strany záznam 
o odovzdaní a prevzatí predmetu dodávky.  

  

Čl. 4. Lehota trvania zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na jeden obchodný prípad do skončenia dodávky predmetu zmluvy.  

2. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy dohodou oboch zmluvných strán alebo 
výpoveďou v 2-mesačnej výpovednej lehote z dôvodu závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy 
ktoroukoľvek zo zmluvných strán.  

3. Za závažné porušenie tejto zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje neuhradenie faktúry do 30 
dní po lehote splatnosti.  

4. Za závažné porušenie tejto zmluvy zo strany predávajúceho sa považuje nedodržanie termínu 
dodávky.   

5. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strany.  

Čl. 5. Cena a platobné podmienky 

1. Objednávateľ neposkytne predávajúcemu preddavok na predmet plnenia zmluvy.  

2. Cena kompletného predmetu zmluvy vrátane výbavy je výsledná cena pre objednávateľa a zahŕňa v 
sebe DPH, dopravné náklady vrátane doručenia a vyloženia predmetu plnenia zmluvy, clo, poistné, 
balenie, náklady na uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.  

3. Kalkulácia ceny predmetu plnenia zmluvy bez DPH, celková cena bez DPH i s DPH za predmet 
zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.   

4. Celková cena s DPH za celý predmet plnenia zmluvy je vo výške:  

cena spolu za celý predmet zákazky (bez DPH) je 9 680,10.- EUR  
 hodnota DPH pri 20 % je 1 936,02.- EUR  
 celková zmluvná cena za predmet zmluvy (s DPH) je 11 616,12.- EUR  
  

5. Ceny sú spracované v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., v znení 
neskorších predpisov, sú maximálne a záväzné počas platnosti zmluvy.   

6. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov.   

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 6. tohto článku zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  



8. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra je zaplatená v 
čase, kedy dôjde k odpísaniu platby z účtu objednávateľa.  

 

Čl. 6. Zodpovednosť za chyby, záruky a servis 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby v zmysle Obchodného zákonníka.   

2. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť vykonaných prác v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná 
doba za jednotlivé komponenty technologických častí je určená ich výrobcom v záručných listoch. 
Záručná doba za kabeláž a montážne práce je 24 mesiacov odo dňa ich prevzatia objednávateľom. 
Zhotoviteľ zodpovedá že celý predmet zákazky bude počas 24  mesiacov spôsobilý na zmluvný účel 
a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.  

3. Dodávateľ sa zaväzuje nastúpiť k odstráneniu poruchy v záručnej dobe najneskôr do  3 pracovných 
dní od preukázateľného nahlásenia poruchy, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú ináč.  

4. Objednávateľ oznámi závadu predmetu dodávky na týchto telefónnych číslach: 0905 440 022, 0948 
166 550.   

prípadne e-mailom na adrese: info@3omedia.sk 

Zodpovednosť za vady tovaru preberá dodávateľ podľa Obchodného zákonníka.  

5. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie dodávky a vrátiť ju na náklady dodávateľa v prípade, 
že sa predmet dodávky nezhoduje s predloženou ponukou dodávateľa.  

6. Chyby dodanej technologickej časti a chyby montážnych prác zrejmé už pri preberaní predmetu 
zákazky musí objednávateľ reklamovať už v zázname o odovzdaní a prevzatí dodávky.  

  

Čl. 7. Úroky z omeškania a pokuty 

1. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania požadovaného predmetu plnenia vrátane 
uvedenia do prevádzky môže objednávateľ účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
za každý deň omeškania z celkovej zmluvnej ceny predmetu plnenia.  

2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, môže dodávateľ účtovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 3. 
Ak dodávateľ mešká s nástupom na opravu alebo odstránením nahlásenej poruchy v zmysle  čl. 6. 
bod 2. tejto zmluvy, môže objednávateľ účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za 
každý deň omeškania z celkovej zmluvnej ceny predmetu zmluvy.  

3. Ak dodávateľ mešká so splnením termínov vybavenia oprávnených reklamácií, môže objednávateľ 
účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň omeškania z celkovej 
zmluvnej ceny vadného predmetu zmluvy.   

Čl. 8.  Vyššia moc 

1. Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných 
povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely tejto 



zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné 
strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie atď.  

2. Ten zmluvný partner, ktorý sa odvolá na vyššiu moc, je povinný toto oznámiť druhej strane 
najneskôr do 5 dní od vzniku tejto skutočnosti a požiada o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, 
cene a času plnenia.   

3. Na požiadanie zmluvného partnera, ktorému boli avizované okolnosti vyššej moci je povinný 
avizovateľ predložiť hodnoverný dôkaz.  

4. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.  
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.  

5. Ak okolnosti vyššej moci netrvajú dlhšie ako 3 mesiace, zmluvní partneri sú povinní plniť svoje  
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom lehota plnenia sa predlžuje o dobu trvania vyššej 
moci.  

   

Čl. 9. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že v čase uzavretia tejto zmluvy nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by 
bránili, alebo vylučovali uzavretie takejto zmluvy, resp. ktoré by mohli byť vážnou prekážkou k jej 
splneniu.  

2. Táto zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná deň nasledujúci po 
zverejnení zmluvy na webovom sídle objednávateľa.  

3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov, ktoré musia 
byť odsúhlasené písomne oboma zmluvnými stranami a stanú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.  

4. V prípadoch, ktoré nie sú v zmluve uvedené, riadi sa vzťah zmluvných partnerov ustanoveniami 
Obchodného zákonníka SR.  

5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové 
plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane. 

6. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy 
nedošlo k plneniu zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom a výsledky kontroly RO 
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

8. Zmluva nadobudne účinnosť až po jej odsúhlasení a schválení poskytovateľom nenávratného 
finančného príspevku - po vydaní správy z kontroly. Ak výsledok predmetnej kontroly verejného 
obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy. Z 
uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva dodávateľom stane účinnou. 
Po doručení správy z kontroly verejného obstarávania Objednávateľ bezodkladne upozorní na túto 
skutočnosť dodávateľa. 

9. Objednávateľ je povinný bezodkladne po vypracovaní a následnom prevzatí diela od Objednávateľa 
zverejniť vypravovanú štúdiu realizovateľnosti a/alebo analýzu CBA na ústrednom portáli 



Slovensko.sk. Objednávateľ môže zverejniť vypravovanú štúdiu realizovateľnosti a/alebo analýzu 
CBA aj na svojej webovej stránke. Objednávateľ zverejní vypravovanú štúdiu realizovateľnosti 
a/alebo analýzu CBA so všetkými príslušnými údajmi a prílohami. Povinnosť zverejniť údaje sa 
nevzťahuje na údaje a skutočnosti, ktoré podliehajú ochrane duševného vlastníctva podľa 
osobitných predpisov. 

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:  

 príloha č. 1 - Kalkulácia ceny zo dňa 29.10.2018.  

11. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom dodávateľ dostane jedno vyhotovenie a 
objednávateľ jedno vyhotovenie.  

  
   
V Habovke  dňa 04.03.2019                          V Habovke  dňa 04.03.2019    
  
Dodávateľ:              Objednávateľ:  
  
   
    
              .............................................                                  .................................................  
        Peter Leginus  JUDr. Alojz Lajčin 
  konateľ starosta obce                    
    
 
 
Príloha č. 1 – nacenený položkovitý rozpočet 


