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Kúpna zmluva č. 01/CAB5/2022
uzavretá podľa § 409 a násl. zákona č . 513 / 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany
1.1. Kupujúci:

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca: 
Banka:
Číslo účtu IBAN:

Obec Stakčín
SNP 574/6, 067 61 Stakčín
00323578
2020794677
Ing. Dušan Kolcun, starosta obce 
Príma banka Slovensko, a.s. 
SK7556000000004201383018

(ďalej len „kupujúci")

1.2. Predávajúci:

Názov:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca: 
Registrovaný:
Banka:
Číslo účtu IBAN:

BELNET SNINA, s.r.o.
Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá nad Cirochou
36496421
SK2021867639
Ing. Marek Paľko, konateľ
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 15241/P 
ČSOB, a.s.
SK97 7500 0000 0040 0158 7315

(ďalej len „predávajúci")

Preambula
Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania zákazky „Wifi pre Teba - Obec Stakčin" v rámci 
implementácie projektu „WiFi pre obec Stakčín" (kód projektu v ITMS2014+ : 311071CAB5). Projekt bude financovaný 
zo štátneho rozpočtu SR, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Operačný program Integrovaná infraštruktúra, OPII- 
2021/7/18-DOP) a z vlastných prostriedkov kupujúceho.

2. Predmet plnenia zmluvy
2.1. Názov zákazky: Wifi pre Teba - Obec Stakčín
2.2. Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného Wifi pripojenia na verejných priestranstvách v obci Stakčín. Hlavnou 
aktivitou je Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb umožňujúcich vybudovanie 10-tich Wifi 
prístupových bodov pre verejnosť, ktoré zabezpečí bezplatné pripojenie sa k širokopásmovému internetu o minimálnej 
rýchlosti 30 Mbit/s všetkým občanom ale aj návštevníkom obce. Pripojenie bude na týchto miestach:

Interiér:
1. Obecný úrad, v budove, C KN 383/1 LV 971, súp. č. 574
2. Turistická ubytovňa, v budove, C KN 383/1 LV 971, súp. č. 574
3. Kultúrny dom, v budove, C KN 382 LV 971, súp. č. 293
4. Obecné múzeum, v budove, C KN 40/6 LV 971, súp. č. 137
Exteriér:
1. Obecný park, na stĺpe VO, C KN 382 LV 971
2. Školské ihrisko, na stĺpe VO, C KN 385/1 LV 971
3. Futbalové ihrisko, na budove, C KN 48 LV 971
4. Tenisový kurt, na stĺpe VO, C KN 648/1 LV 971
5. Na budove požiarnej zbrojnice, C KN 376 LV 971, súp. č. 786
6. Ulica Lesná, na stĺpe VO, C KN 149/36 LV 971
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Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba II a po úspešnom pripojení sa každému 
užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka www.stakcin.eu

2.3. 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.lx IEEE štandardu,
Podpora 802.llr IEEE štandardu,

- Podpora 802.llk IEEE štandardu,
Podpora 802.llv 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),

Súčasťou dodávky:
- Je projektová dokumentácia ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych prvkov siete s IP adresným 

plánom, simuláciu pokrytia priestoru, meranie skutočného pokrytia, technické listy aktívnych prvkov, funkčný 
popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom (logo je súčasťou výzvy č. OPII-2021/7/18- 
DOP).
Sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania/realizácie a ďalšie súvisiace náklady s 
dodaním/realizáciou predmetu zákazky

2.4. Kupujúci týmto u predávajúceho objednáva a predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu na základe výsledku 
verejného obstarávania a v zmysle podmienok súťažných podkladov verejnej súťaže predmet zmluvy špecifikovaný v bode
2.1. až 2.3 tejto zmluvy (ďalej tiež „predmet zmluvy").

3. Kúpna cena
3.1. Zmluvná cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3.2. Za dodanie predmetu plnenia zmluvy podľa článku 2. zaplatí kupujúci predávajúcemu dohodnutú cenu celkom vo 
výške:

Cena spolu bez DPH 10 538,30 EUR 
DPH 20 % 2 107,66 EUR
Cena celkom s DPH 12 645,96 EUR

3.3. Podrobný rozpis ceny je uvedený v Prílohe č. 2: Cenový návrh

4. Termín dodania a dodacia podmienka
4.1. Dodací termín predmetu zmluvy je do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
4.2. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru je stanovená zmluvná pokuta vo výške 0,5% zo zmluvnej 
ceny bez DPH uvedenej v bode 3.2. článku 3 zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania dodania tovaru.
4.3. Ak je predávajúci v omeškaní s odovzdaním tovaru o viac ako 30 dní má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

5. Platobné podmienky
5.1. Platby za predmet zmluvy budú uskutočnené za dodaný tovar a zrealizované práce pri odovzdaní a prevzatí na základe 
vopred odsúhlaseného súpisu.
5.2. Platba bude uskutočnená na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej 
vystavenia a bezodkladného doručenia kupujúcemu.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platnej legislatívy.

6. Záručná lehota a vlastnícke právo
6.1. Predávajúci je povinný poskytnúť záruku 60 mesiacov na dodaný tovar spolu s bezplatným záručným servisom na 60 
mesiacov od uvedenia do prevádzky t.j. od dátumu písomného prevzatia zákazky.
6.2. Dodaním tovaru sa rozumie:

a) Dodanie samotného tovaru bez nedostatkov, ktoré by bránili riadnemu užívaniu tovaru.
b) Tovar bude nový, nepoužívaný, nebude vykazovať žiadne podstatné chyby, ktoré by výrazne obmedzili hodnotu 

zmluvného predmetu a použiteľnosť.
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c) K dodávke tovaru bude odovzdané: vyhlásenia zhody tovaru a technické listy dodávaných aktívnych prvkov.
6.3. Vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobúda kupujúci zaplatením celkovej sumy vrátane DPH podľa ceny uvedenej 
v bode 3.2. zmluvy.

7. Ukončenie zmluvy
7.1. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení predávajúceho (napr. 
vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, reštrukturalizácia, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene 
predávajúceho) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zmluvy zo strany predávajúceho, je 
predávajúci povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. 
Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku porušenia tejto povinnosti a kupujúci má právo 
odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového 
spojenia predávajúceho, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
7.2. V prípade akejkoľvek nespôsobilosti predávajúceho plniť si svoje zmluvné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo ak 
nastane stav, že predávajúci nebude schopný splniť predmet zmluvy vôbec, bude táto situácia dôvodom na odstúpenie 
od zmluvy s tým, že kupujúcemu vznikne právo požadovať od predávajúceho uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z 
kúpnej ceny uvedenej v článku 3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na eventuálnu náhradu škody, vzniknutej v 
priamej súvislosti s omeškaním predávajúceho.
7.3. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly 
dokumentácie verejného obstarávania, ktorou Ministerstva dopravy a výstavby SR neschváli predmetné verejné 
obstarávanie.
7.4. Kupujúci má právo dostúpiť o tejto zmluvy v zmysle ustanovení platného zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného 
zákonníka a tiež môže odstúpiť od zmluvy na základe ustanovení § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

8. Uzatváranie dodatkov
8.1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8.2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne 
potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
8.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v termíne 5 pracovných dní od 
doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde 
k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

9. Kontrola/audit
9.1. Táto zmluva je uzatváraná v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. CEZ MIRRI SR: 
853/2022 účinnou dňa 14.06.2022 (ďalej Zmluva o NFP) k predmetnému projektu uvedenému v Preambule, čo 
predávajúci berie na vedomie.
9.2. Predávajúci sa zaväzuje, že strpí a umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon 
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ a v zmysle súvisiacej Zmluvy 
o poskytnutí NFP.
9.3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a. Poskytovateľ a ním poverené osoby, b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 
orgánu a nimi poverené osoby, c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce 
orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e. Splnomocnení zástupcovia Európskej 
Komisie a Európskeho dvora audítorov, f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g. Osoby prizvané 
orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
9.4. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní kontroly/auditu/overovania a zdržať sa konania, ktoré by 
mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste dodávky predmetu tejto zmluvy.

10. Využitie subdodávateľov
10.1. Zmluvné strany v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
(ďalej zákon o VO) sa dohodli, že neoddeliteľnou prílohou zmluvy budú údaje o všetkých známych subdodávateľoch 
Predávajúceho, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia.
10.2. Kupujúci v súlade s § 41 ods. 4 zákona o VO určuje pravidlá pre zmenu subdodávateľa a počas plnenia tejto zmluvy. 
V prípade zmeny subdodávateľa a počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať 
podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o VO. Predávajúci je povinný kupujúcemu najneskôr 3 pracovné dni pred 
dňom, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude 
obsahovať minimálne: identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa (aj údaje o osobe oprávnenej konať za
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subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), predmet subdodávky a doklady 
preukazujúce, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa druhej vety tohto bodu zmluvy.
10.3. Kupujúci v zmysle § 11 ods. 1 zákona o VO neodsúhlasí subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora, majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým 
je osoba podľa § 11 ods. 1 písmena c) zákona o VO.
10.4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov, alebo ich zmeny (napr. neoznámenie 
zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o VO), 
má Kupujúci právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé 
porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

11. Záverečné ustanovenia
11.1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou sa riadia 
Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky a všeobecne právnymi predpismi.
11.2. Zmluvné strany sa budú snažiť prípadné spory, ktoré budú súvisieť s touto zmluvou, riešiť mimosúdnou, zmiernou 
cestou. V prípade, že nebude možné tieto spory riešiť mimosúdnou, zmiernou cestou, rozhodne o nich vecne a miestne 
príslušný súd.
11.3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane dva rovnopisy a predávajúci dostane 
jeden rovnopis.
11.4. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že tuto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom oboznámení sa s jej 
obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne rozumejú dohodnutým zmluvným 
podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak čoho zmluvu podpisujú.
11.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobúda dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, avšak je podmienená odkladacou podmienkou, ktorou 
je schválenie zákazky v rámci kontroly dokumentácie z procesu verejného obstarávania zo strany Ministerstva dopravy a 
výstavby SR, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi, ktorou sa schváli verejné 
obstarávanie.

V Belej nad Cirochou, dňa /?./Z. ZG22/9.-Í2 -2.32-2-

za predávajúceho

jg^Marek PaľkoJkonalPľ..--------
JôeineT

Vihorlatská 293/115 U---------------
81 Halá nad Cirochou----------067

IČO: 36496421 
IČ DPH: SK2021867639

V Stakčíne dňa

za kupujúceho

Ing. Dušan Kolcun,\starosta

CBEC STäKCIŕi
OBECNÝ ÚRAD 

067 61 STAKČÍN

Príloha č. 1: Údaje o všetkých známych subdodávateľoch
Príloha č. 2: Cenový návrh
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Údaje o všetkých známych subdodávateľoch
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon")

Názov zákazky: Wifi pre Teba - Obec Stakčín

Pr
ed

áv
aj

úc
i1 Názov / obchodné meno;

Adresa sídla / miesto podnikania:

IČO: í ť MČ ^2-7

13 NEBUDEME využívať subdodávateľov a celú zákazku zabezpečíme vlastnými kapacitami2

1 1 BUDEME využívať subdodávateľov a na tento účel uvádzame v ďalšom relevantné informácie

a) PODIEL ZÁKAZKY,
ktorý máme v úmysle zadať subdodávateľom

(%) EUR bez DPH

b) NAVRHOVANÍ SUBDODÁVATELIA 3 4

Obchodné meno alebo názov Sídlo IČO Kontaktná osoba

c) PREDMETY SUBDODÁVOK 3

Subdodávateľ Názov, popis časti zákazky

Dátum:

/-1A4ČCL

1 Identifikačné údaje v zmysle platného zápisu v Obchodnom / Živnostenskom registri, alebo podľa iného relevantného registra.
2 Správnu/pravdivú voľbu označte.
3 Počet riadkov upravte podľa potreby.
4 Meno a priezvisko podpísanej osoby

+ podpis uchádzača/štatutárneho orgánu /osoby splnomocnenej na konanie za uchádzača
+ odtlačok pečiatky uchádzača (v prípade ak sa vyžaduje pri konaní uchádzača v zmysle zápisu do príslušného registra, do ktorého je uchádzač zapísaný)



CENOVÝ NÁVRH

Názov zákazky: Wifi pre Teba - Obec Stakčín

Kupujúci / Objednávateľ: Obec Stakčín, SNP 574/6, 06761 Stakčín

Predávajúci / Dodávateľ: BELNET SNINA, s.r.o. Vihorlatská 293/115, Belá nad Cirochou 06781 IČO 36496421 

Miesto: obec Stakčín, Slovensko

Č. Popis MJ Množstvo
celkom

Cena jednotková 
bez DPH

Cena celkom 
bez DPH

Materiál •
1 AP prístupový bod externý MIMO 2x2 2,4/5GHz ks 6,0 446,000 2 676,000

2 AP prístupový bod interný MIMO 2x2 2,4/5GHz ks 4,0 347,000 1 388,000

3 Externá anténa MIMO 2x2 ks 6,0 149,900 899,400

4 PoE Switch 8 port ethernet gbps 2x SFP slot ks 10,0 88,800 888,000

5 minGbic modul SM SFP ks 12,0 19,900 238,800

6 Konzola externej antény stožiarová 2m m 6,0 87,000 522,000

7 Úložný box vystrojený (káblová príprava vrátane) vonjaší ks 6,0 190,000 1 140,000

8 Akumulátor 12V/14 Ah ks 6,0 25,350 152,100

9 Záložné najpájanie DC/DC PoE 48V ks 10,0 98,000 980,000

10
Pomocný, montážny a spojovací materiál - hmoždiny, 
natíkačky, pásky, vidlice, koncovky a iné

ks 1,0 40,000 40,000

Práce
11 Montážne a kabelážne práce ks 1,0 590,000 590,000

12 Montážne práce s plošinou ks 1,0 594,000 594,000

13 Meranie a konfigurácie sietelP plán ks 1,0 190,000 190,000

14 Spracovanie porealizačnej dokumentácie ks 1,0 240,000 240,000

Celkom bez DPH 10 538,300

DPH 20,0 % 2 107,660

Spolu s DPH 12 645,960

podpis a pečiatka 
štatutárneho orgánu

46. 44- 2oZ7,
dátum

i


