
ZoD na realizáciu „Kamerový systém obci Rudinská" 

Zhotoviteľa: 

Zmluvné strany: 

Zhotoviteľ: ELEKO s. r. o. 

Pivovarská 7 

01001 Žilina 

Evidenčné číslo zmluvy 

ZMLUVA O DIELO 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, 
Odd. Sro, vložka č. 50553/L 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Rastislav Zeman 
IČO: 44546815 
IČ pre DPH : 
DIČ: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

číslo licencie TS: 

SK2022729742 
2022729742 
Tatrabanka, a. s. 

"""\J"""oJI \JJ - · -"-''-'f ..L...L.VV 

PT 000775 
osoba oprávnená rokovať vo veciach: Rastislav Zeman 
• obchodných: 
• technických a realizačných: 
(ďalej len „zhotovitel"') 

Objednávateľ: Obec Rudinská 
Rudinská 125 
023 31 Rudinská 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Jozef Švirík 
IČO : 00314277 . 
DIČ: 2020553249 
bankové spojenie Všeobecná úverová banka, a. s. 
číslo účtu: SK4102000000003301677158 
osoba oprávnená rokovať vo veciach: Ing. Jozef Švirík 
• obchodných: 
• technických a realizačných : 

(ďalej len „objednávatel"') 

Objednávateľa: 

uzatvárajú podľa§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo 

na vybudovanie monitorovacieho kamerového systému 

Čl. 1 
PREDMET ZMLUVY 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre 
obj ednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva" a lebo „ZoD") 
v rozsahu a podľa podmienók dohodnutých v tejto zmluve. 
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1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

1.3 Dielom podľa tejto ZoD je vybudovanie monitorovacieho kamerového systému podľa rozpočtu, 
ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy (ďalej len „dielo") v obci Rudinská. 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy, a v súlade s jej 
dohodnutými prípadnými zmenami, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými 
slovenskými technickými normami ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, s ktorými 
bol zhotoviteľ oboznámený. 

1.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe 
technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými technickými, 
materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami, a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k riadnemu vykonaniu diela potrebné. 

1.6 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály, 
výrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.l tejto zmluvy. 

1. 7 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba v odôvodnenom 
prípade, ktorý sa nedal vopred predpokladať a nebol spôsobený objednávateľom a ani zhotoviteľom, 
po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými 
k podpisu zmluvy o dielo a to prostredníctvom zmenových listov (viď bod 3.5 tejto zmluvy) 
predkladaných objednávateľovi prostredníctvom osôb oprávnených kontrolovať zhotovovanie 
diela v priebehu realizácie (ďalej aj „zástupcovia objednávateľa") . Zvýšenie dohodnutej ceny 
diela je možné vykonať len na základe písomného dodatku k ZoD, ktorý musí byť podpísaný osobami 
oprávnenými k podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie dodatku k ZoD je odsúhlasený a riadne 
potvrdený zmenový list. 

1.8 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok, po jeho 
úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní, 

Čl. II 
ČAS PLNENIA 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 3 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými 
stranami. 

2.2 V prípade, že zhotoviteľ pripraví riadne ukončené a úspešne odskúšané zmluvné dielo k odovzdaniu 
a prevzatiu aj pred dohodnutým termínom vykonania, zaväzuje sa objednávateľ riadne a 
v požadovanej kvalite zhotovené dielo prevziať aj v skoršie ponúknutom termíne a zaplatiť jeho 
cenu, dohodnutú v tejto zmluve. 

Čl. III 
CENA DIELA 

3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenác'h v znení neskorších 
predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo 
výške 7668,60 eur (slovom: sedemtisícšestošesťdesiatosem 60/100) vrátane DPH, z toho DPH je 
1278,10 eur. Cena diela bez DPH je 6390,50 eur. 

3.2 Dohodnutá cena za dielo obsahuje všetky oprávnené náklady uvedené v § 3 ods. 3 zákona NR SR č . 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí dohodnutá 
cena, sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotoviteľa od 
ustanovení dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné). 

3.4 Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v nasledujúcich prípadoch, a to ak príde počas realizácie 
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diela: 

a) k zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy, 
b) k zníženiu dohodnutého rozsahu prác a dodávok, 
c) k zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH vo 

výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti. 

3.5 Objednávateľ je oprávnený iv priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela (zámenu materiálov, 
dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy, ak ide 
o odôvodnený prípad, ktorý sa nedal vopred predpokladať a nebol spôsobený objednávateľom a ani 
zhotoviteľom ). V takomto prípade je zhotoviteľ povinný v spolupráci so zodpovedným 
projektantom a zástupcami objednávateľa vypracovať samostatne súpis naviac prác (prác 
a dodávok navyše, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v ocenenom rozpočte (príloha č. 1 tejto 
zmluvy) a samostatne súpis zmien (prác a dodávok navyše - mimo oceneného rozpočtu). V prípade 
zmeny predloží zhotoviteľ na posúdenie objednávateľovi podrobnú cenovú ponuku s uvedením 
jednotkových cien. Uvedené súpisy budú tvoriť podklad ku tvorbe zmenových listov. Po posúdení 
rozsahu naviac prác resp. rozsahu a navrhovanej ceny zmien a prípadnom následnom schválení 
zmenových listov objednávateľom (viď bod 1.7 tejto zmluvy), dohodnú zmluvné strany zmenu diela 
a jej vplyv na cenu, prípadne aj termín plnenia formou dodatku k tejto zmluve a zhotoviteľ je 
povinný zrealizovať plnenie podľa takto zmenených podmienok. V prípade porušenia ustanovenia 
bodu 1.7 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a náklady 
s tým spojené je povinný znášať zhotoviteľ (neuplatní sa§ 549 Obchodného zákonníka). 

Čl. IV 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1 Zhotoviteľ je povinný zostaviť a objednávateľovi predložiť na každej strane podpísaný sup1s 
vykonaných prác a dodávok podľa položiek uvedených v ocenenom rozpočte (príloha č. 1 tejto 
zmluvy), vrátane prípadných dohodnutých zmien a naviac prác premietnutých zmluvne do ceny 
diela. Poradové čísla a názvy položiek v súpise vykonaných prác a dodávok sa musia zhodovať 
s poradovými číslami a názvami položiek v ocenenom výkaze výmer. Súpis vykonaných prác 
a dodávok musí byť spracovaný v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musí byť 
vopred odoslaný objednávateľovi tiež prostredníctvom elektronickej pošty resp. odovzdaný na CD 
a to v dostatočnom časovom predstihu, aby bol primeraný čas na jeho kontrolu a zhotoviteľ vystavil 
a objednávateľovi doručil faktúru za vykonané práce a dodávky. 

4.2 Súpis vykonaných prác a dodávok po vecnej stránke skontrolujú a odsúhlasia zástupcovia 
objednávateľa a to podpisom na každej strane súpisu prác a dodávok. Ak má súpis vady (tzn. nie je 
vyhotovený zmluvne dohodnutým spôsobom), objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení 
zhotoviteľovi vrátiť tento súpis na prepracovanie s presným zadefinovaním vád. Súpis vykonaných 
prác potvrdený zástupcami objednávateľa je povinnou prílohou faktúry. 

4.3 Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu 
tohto článku zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými 
náležitosťami. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými 
v tejto zmluve na základe rozpočtu. Ceny prác a dodávok vo faktúre musia súhlasiť s oceneným 
rozpočtom, resp. s prílohou príslušného dodatku k tejto zmluve, ktorým budú dohodnuté ceny 
prípadných naviac prác resp. zmien ,di,ela. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 
do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu 
alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Osoba oprávnená 
rokovať za objednávateľa vo veciach obchodných je oprávnená bez zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi 
faktúru, ktorá neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v rozpore s touto zmluvou alebo 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. 
Po doručení riadne vyhotovenej faktúry objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti 
faktúry. · Za deň splnenia finančného záväzku sa považuje deň odpísania sumy peňažného záväzku 
z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený v tejto zmluve. V bankovom 
styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. Konšta nt né symboly budú 
používané podľa platných bankbvýc'h pravidiel. 
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Čl. v 
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

5.1 Odovzdanie pracoviska 

5.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termíne, 
kedy budú splnené všetky podmienky vedúce k úspešnému odovzdaniu pracoviska zo strany 
objednávateľa. Termín odovzdania pracoviska bude zhotoviteľovi oznámený písomnou formou. 
Odovzdanie pracoviska zaznamenajú zmluvné strany zápisom v denníku vykonaných prác. 
Bezdôvodné odmietnutie prevzatia pracoviska zhotoviteľom je podstatné porušenie tejto zmluvy. 

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné výkopové práce, práce s otvoreným ohňom a prípadné 
zváračské práce možno vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 
vedúceho objektu. Porušenie tohto záväzku zhotoviteľom je podstatné porušenie tejto zmluvy. 

5.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

5.2.1 Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi objednávateľa, ktoré sa na 
vykonávanie prác podľa tejto zmluvy vzťahujú, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na školení 
objednávateľa účasť všetkých pracovníkov, ktorých použije na výkon prác podľa tejto 
zmluvy, potvrdiť ich preškolenie a zabezpečiť dodržiavanie týchto rozhodnutí a predpisov. 

5.2.2 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zástupcov kontrolovať, či sa práce vykonávajú 
podľa schváleného rozpočtu, podľa zmluvne dohodnutých podmienok, platných STN, všeobecne 
záväzných právnych predpisov a v súlade so všetkými rozhodnutiami a povoleniami odborných 
orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela objednávateľ upozorní zhotoviteľa 
zápisom do montážneho denníka. 

5.2.3 Objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť 
práce ak je ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, život alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné 
vážne škody a zodpovedný zástupca zhotoviteľa ani jeho zástupca nie je na pracovisku ani inak včas 
dosiahnuteľný. 

5.2.4 Zástupcom objednávateľa musí byť umožnené kontrolovať dielo na každom stupni jeho 
vykonávania. Ak pri kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo žiadať, aby 
zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V 
prípade, že zhotoviteľ v primeranej lehote určenej zástupcom objednávateľa písomným zápisom do 
denníka vykonaných prác nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné 
porušenie zmluvy. 

5.2.5 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas zhotovené dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej 
touto zmluvou, podľa schváleného rozpočtu a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a platnými technickými normami, ak sa po jeho úspešnom kvalitatívnom a technickom 
vyskúšaní preukázali parametre diela, predpísané touto zmluvou a príslušnými platnými STN. 

5.3 Povinnosti zhotoviteľa 

5.3.1 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá .za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov na uskutočnenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie všetkých prác 
a činností na pracovisku a y icjl. priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa schváleného 
rozpočtu, zmluvne dohodnutých podmienok, všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných 
platných STN ako a j pokynov a interných predpisov objednávateľa. Počas výkonu zmluvných prác 
musí byť ria pracovisku stále prítomný zodpovedný zástupca zhotoviteľa - vedúci montážnych prác 
(resp. projektový manažér), ktorý musí byť odborne spôsobilou osobou oprávnenou na 
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vykonávanie príslušných vybraných činností podľa platných právnych predpisov. Výkon vedúceho 
montážnych prác (projektového manažéra) podľa tejto zmluvy sa zaväzuje zhotoviteľ zabezpečiť 
prostredníctvom: p. Rastislava Zemana. 

5.3.2 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom ním písomne poverenej osoby denník vykonaných prác 
a dodávok, do ktorého bude čitateľne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie 
diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ 
je povinný okamžite upozorniť objednávateľa resp. jeho zástupcu na závažné zápisy v denníku 
vykonaných prác. Objednávateľ resp . jeho zástupca majú právo v denníku vykonaných prác poznačiť 
ich súhlas prípadne nesúhlas s obsahom záznamu a to s uvedením dôvodu nesúhlasu. Zápismi do 
montážneho denníka ani odsúhlasením záznamu zástupcom objednávateľa nevzniká nárok 
zhotoviteľa na zvýšenie zmluvnej ceny diela uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy. 

5.3.3 Pri schvaľovaní zápisu v montážnom denníku, ktorý bude mať charakter zmeny diela alebo 
rozšírenia rozsahu predmetu zmluvy s následným zvýšením zmluvne dohodnutej ceny diela alebo 
pred[žením zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať v súlade s bodom 1. 7 tejto 
zmluvy; v opačnom prípade schválenie predmetnej zmeny resp. naviac práce v montážnom denníku 
nezaväzuje objednávateľa a je neplatné. 

5.3.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa diela. 

5.3.5 Zhotoviteľ je povinný viesť a sledovať obsah montážneho denníka a neodkladne sa vyjadriť 

k jednotlivým zápisom zástupcov objednávateľa. 

5.3.6 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zúčastňovať sa pracovných a kontrolných porád 
zvolaných objednávateľom. V prípade potreby (len po predchádzajúcom schválení objednávateľom) 
je povinný zabezpečiť účasť svojich prípadných subdodávateľov na týchto poradách. 

5.3. 7 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k vykonaniu diela 
a zistiť prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom. 

5.3.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu alebo 
vady vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré obdržal od objednávateľa na vykonanie diela. 

5.3.9 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo 
riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, 

navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

5.3.10 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných činností resp. častí diela, alebo 
tieto sa majú stať neprístupnými, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie 
tejto časti diela a. to písomnou formou v denníku vykonaných prác tri pracovné dni vopred. Ak 
zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej 
kontroly a znášať náklady s tým spojené. 

5.3.11 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore 
pracoviska. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho 
dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie 
týchto prác. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí 
príslušných orgánov štátnej správy, platných technických noriem, najmä STN, príslušných platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zák. č . 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach, predpisov o ochrane pred požiarmi a požiarnej prevencii, najmä zák. č. 314/2001 Z.z. 
v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákazu 
vnášania, požívania alkoholických nápojov; užívania omamných látok a lebo psychotropných látok 
alebo prostriedkov, fajčenia, ako a j interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci pracovníci, ktorých použij e na vykonanie diela sú oprávnení a 
spôsobilí na výkon príslušných prác, riadne poučení z predpisov BOZP a PO, dostatočne vybavení 
potrebnými vhodnými ochŕannými pracovnými pomôckami, bezporuchovými pracovnými strojmi, 
prístrojmi, náradím. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto povinností, má tiež 
právo vyzvať pracovníkov zhotoviteľa, resp. jeho dodávateľa , aby sa podrobili skúške na prítomnosť 
alkoholu alebo inej omamnej látky alebo psychotropnej látky a títo sú povinní podrobiť sa kontrole. 
V prípade zistenia nedostatkov je zhotoviteľ povinný vykázať z pracoviska a vymeniť pracovníka, 
ktorý nespÍňa podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobiť sa kontrole a lebo 
akékoľvek zmarenie kontroly má rovnaké následky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyššie. 
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5.3.12 Zhotoviteľ sa maze pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác, zodpovedá za čistotu 
a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré 
vzniknú v rámci jeho činnosti pri vykonávaní zmluvného diela, pri rešpektovaní ekologických, 
hygienických predpisov, predpisov o nakladaní s odpadmi, pričom musí písomne dokladovať spôsob 
ich zneškodnenia v súlade s právnymi predpismi a bezpodmienečne zabezpečí priebežné čistenie 
pracoviska a prípadných mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie. 

5.3.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady udržiavať odovzdané pracovisko v stave vyhovujúcom 
predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj predpisom 
o protipožiarnej ochrane, ochrane vôd, životného prostredia a ďalším predpisom, ktoré sa vzťahujú 
na vykonávanie zmluvného diela, zhotoviteľ zodpovedá za protipožiarnu ochranu diela 
a dodržiavanie uvedených predpisov. 

5.3.14 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie vedení a inžinierskych sietí vyznačených v PO, ktoré 
sa nachádzajú na pracovisku a ich vytýčenie bolo zápisnične odovzdané zhotoviteľovi. 

5.3.15 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam vozidiel a menný zoznam svoj ich pracovníkov, resp. 
pracovníkov subdodávateľov s potrebnými osobnými údajmi (so súhlasom dotknutých osôb), ktoré 
je objednávateľ oprávnený použiť k zabezpečeniu preškolenia a vydania povolení pre vstup na 
miesto montážneho pracoviska. 

Čl. VI 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

6.1 Povinnosť vykonať dielo si splní zhotoviteľ riadnym a včasným ukončením a odovzdaním diela 
objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak dohoda 
zmluvných strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo platné technické normy určujú 

vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto 
skúšok predchádzať odovzdaniu a pr evzatiu diela. Pripravenosť na odovzdanie ukončeného diela je 
zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne e-mailom alebo telefonicky, najmenej 3 
pracovné dni vopred. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v 4 
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi všetky doklady, ktoré 
sa na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie, najmä : 

a.) Preberací protokol 
b.) Zoznam materiálu a prác, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela: 
c.) Návod na obsluhu; 
d.) Vyhlásenia o zhode dodaqých zariadení a prípadne použitých stavebných výrobkov; 
e.) Východiskové revízne, správy; 
Neodovzdanie týchto dokladov je považované za záva žné porušenie zmluvy zhotoviteľom a vady 
diela, brániace riadnemu užívaniu diela. 

6.3 Zhotoviteľ je povinný pracovisko úplne vypratať a upraviť do 7 dní odo dňa protokolárneho 
odovzdania a prevzatia ukončeného diela. 

6.4 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, najmä ak: 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite 
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmlúvy, vrátane vzájomne 

dohodnutých p r ípadných zmien a doplnkov; 
c) neboli predložené doklady a lebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy; 
d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je 

zaťažené inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva). 

6.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, 
že dielo má vady je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených 
vadách, spôsobe a termíne ich odst ránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení 
všetkých vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v 
omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas. 

\ . 
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Čl. VII 
ZMLUVNÉ POKUTY 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške: 

a) 25,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy 
alebo jeho zmluvne dohodnutej časti objednávateľovi v termíne (- och) dohodnutom (- tých) v 
bode 2.1 tejto zmluvy; 

b) 10,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v lehotách určených 
v bodoch 8. 7 a 8.14 tejto zmluvy; 

c) 10,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s vyprataním pracoviska v lehote dohodnutej v 
bode 6.3 tejto zmluvy; 

d) 30,- eur za každé porušenie povinností zhotoviteľa podľa bodu 5.3.13 tejto zmluvy. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dní od 
ich uplatnenia objednávateľom. 

7.3 Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorá 
vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradiť ju 
v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody. 

7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej 
a doručenej faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,02 % 
z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

Čl. VIII 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto zmluvou 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude mať kvalitatívne vlastnosti určené touto zmluvou 
a platnými slovenskými technickými normami. 

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 
prevzatých od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej 
odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne písomne upozornil 
objednávateľa, a ten na if.=h potižití písomne trval. 

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky. Záručná doba začína plynúť 
dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, kedy 
objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na 
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomne a 
v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z vád plnenia. Za písomne uplatnenú 
reklamáciu (oznámenie vád) sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo faxom. Doba od 
oznámenia vád zhotoviteľovi až do odstránenia vád sa do záručnej doby nepočíta, o túto dobu sa 
záručná doba predlžuje. 

8.6 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou 
pozvánkou reklamačné konanie na ktoré priZVľ aj príslušných subdodávateľov. 

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 48 hodín od doručenia 
reklamácie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 14 dní od doručenia 
reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

8.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8 . 7 tejto zmluvy alebo ak vady 
neodstráni v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady 
zhotoviteľa a má právo započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z ceny. 
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8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho subdodávateľmi v rovnakom rozsahu, 
ako keby dielo zhotovil sám. 

8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami tretích 
osôb. 

8.11 Vo vzťahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chránené autorským právom zhotoviteľ prehlasuje, že je 
oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zákona č . 

618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 
udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela dodaného na základe tejto zmluvy a zároveň 
chráneného podľa autorského zákona na účel vyplývajúci z tejto zmluvy, spôsobom v zmysle § 18 
ods. 2 autorského zákona, v neobmedzenom rozsahu, bez časového obmedzenia. Odmena za 
poskytnutie súhlasu na použitie diela (licencie) objednávateľovi je zahrnutá v cene diela podľa tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa pre prípad, že dielo má právne vady. 

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť za 
vznik ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a znášania nákladov. 

8.13 Záručná doba dohodnutá v bode 8.3 platí iba vtedy, ak objednávateľ si u zhotoviteľa pravidelne 
zabezpečí servisnú činnosť, a to výkon : 

a) OPaOS (odborná prehliqdka a odborná skúška) ............................. ...... l x za dva roky 

b) PK (pravidelná kontrola) .. . „ . . .. .. . . . .... ... . . . ....................... ... . . . ... . ...... . ...... l x ročne 

8.14. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať a namontovať 
náhradný predmet plnenia najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie. 

Čl. IX 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi alebo tretím osobám v 
dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, všeobecne 
záväzných právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. O škodách bude zhotoviteľ 
objednávateľa neodkladne informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp. vykonať 
opatrenia k odstráneniu škôd bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie 
bezodkladne poskytnúť . súčinnosť potrebnú 'na preverenie okolností vzniku škody a jej výšky 
a uhradiť náklady spoje n é so zisťovaním rozsahu škody a jej uplatnením. 

9.2 Zhotoviteľ- sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku 
škôd a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu 
k povinnosti predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej 
škode, opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a kontrolovať riadne plnenie 
svojich povinností vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu. 

9.3 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa (napr. omeškaním, n esplne ním záväzkov 
alebo porušením podmienok stanovených v tejto zmluve a jej prílohách, príslušných právnych 
predpisoch a technických požiadavkách na výstavbu, technických normách, najmä platných STN, 
rozhodnutiach príslušných správnych orgánov, všeobecne záväzných právnych predpisoch 
súvisiacich s plnením podľa tejto zmluvy alebo zabezpečujúcich ochranu BOZP, PO, ochranu 
ovzdušia, vôd, pôdy, le sov, prírody, životného prostredia, archeologických nálezov, pamiatok, 
predpisov o nakladaní s odpadmi a lebo zaobchá dzaní s nebezpečnými látkami a i.) dôjde k vzniku 
škody, strate, zničeniu, krádeži, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poškodeniu 
zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku stavu všeobecného ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému 
sankčnému postihu objednávateľa, je zhotoviteľ povinný takto spôsobenú škodu nahradiť. 
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Čl. X 
VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. 

10.2 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí 
potrebných na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva 
vlastníkom vecí potrebných na zhotovenie diela až do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je 
predmetom tejto zmluvy s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním 
(montážou, spracovaním), ktorých vlastníkom sa už ich úhradou stáva objednávateľ. 

10.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na vykonanie diela znáša 
zhotoviteľ až do času záverečného protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 

Čl. XI 
OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti, 
ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane 
dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne 
známe alebo bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch považujú sa za dôverné, nesmú byť 
zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a nesmú 
byť použité na iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez časového 
obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy. . 

·' ... čl. xn 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

12.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon. 

12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuj e v zmysle tejto zmluvy alebo v 
zmysle §345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od 
zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do 10 dní potom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť. Pre určenie 
lehoty je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia. 

12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo 
ak nevyužije v lehote podľa bodu 12.2 právo do zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len 
spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. 

12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany 
druhej zmluvnej strane. 

12.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä: 

• bezdôvodné neprevzatie pracoviska, 
• nezačatie prác v stanovenom t ermíne, 
• nesplnenie povinnosti realizovať rozhodujúce výkony vlastnými kapacitami, 

resp. subdodávateľmi odsúhlasenými objednávateľom, 
• neinformovanie objednávateľa o prekážkach v realizovaní diela, 
• neplnenie termínov podľa HPP, 
• neúčasť štatutárnym orgánom zhotoviteľa povereného zástupcu na kontrolnej porade, 
• nesplnenie úlohy prijatej zhotoviteľom na kontrolnej porade, 
• . nedodržanie technologických postupov a neplnenie kvalitatívno-technických parametrov 

a podmienok zhotovenia diela určených rozpočtom, touto zmluvou, platnými slovenskými 
technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
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• vadné plnenie diela zhotoviteľom, na ktoré bol písomne objednávateľom upozornený a ktoré 
zhotoviteľ, napriek upozorneniu v určenej lehote neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je 
objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní 
s platením, výšku takto neuhradenej čiastky je oprávnený určiť objednávateľ výpočtom podľa 
rozsahu vadného plnenia a dohodnutých cien uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, 

• nesplnenie záväzku odovzdať dielo v zmluvnom termíne, 
• porušenie všeobecných alebo interných požiarnych alebo bezpečnostných predpisov 

alebo predpisov o ochrane životného prostredia alebo nakladaní s odpadmi. 

12.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na zmluvné pokuty a ustanovení, ktoré 
v zmysle § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka alebo vôle oboch zmluvných strán majú ostať 

v platnosti aj po zániku zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpením od zmluvy, resp. zánikom 
tejto zmluvy nezanikajú ustanovenia nasledovných článkov tejto zmluvy: čl. IV-PLATOBNÉ 
PODMIENKY, čl. VII-ZMLUVNÉ POKUTY, čl. VIII-ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, čl. 
IX-ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU a čl. XI-OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ. Práva a povinnosti 
vyplývajúce z ustanovení týchto článkov zmluvy sa primerane použijú aj po zániku tejto zmluvy. 
Záručná doba, práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s uplatňovaním nárokov 
a odstraňovaním vád dohodnuté v čl. VIII tejto zmluvy sa vzťahujú aj na dielo, resp. jeho časť 
zrealizovanú do zániku zmluvy. Záručná doba v tomto prípade začína plynúť dňom protokolárneho 
odovzdania a prevzatia rozpracovaného diela objednávateľom. 

12.7 V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy budú zmluvné strany postupovať podľa§ 544 Obchodného 
zákonníka. Zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa odovzdať objednávateľovi 
rozpracované zmluvné dielo, pokiaľ ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať 
zhotoviteľovi v stave, v akom sa ku dňu zániku zmluvy nachádza. 

12.8 Protokol o odovzdaní a prevzatí rozpracovaného diela musí obsahovať najmä tieto náležitosti: 

• zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdávanej časti zmluvného diela, 
• súpis odovzdávaných dokladov, 
• zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku v zmysle 

bodu 8.3 tejto zmluvy, 
• súpis vád a nedorobkov rozpracovaného diela, 
• súpis všetkých vykonaných prác a dodávok vyhotovený podľa bodu 4.1 tejto zmluvy; 
• dátum a podpisy oprávnených zástupcov. 

12.9 Vysporiadanie pohľadávok v prípade zániku zmluvy a prevzatia plnení objednávateľom, ktoré 
vzhľadom na ich povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi bude nasledovné: 

a) dielo (resp. časť diela) vykonané do zániku zmluvy je vlastníctvom objednávateľa; 
b) faktúru zhotoviteľa vyhotovenú podľa podmienok čl. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradí 

objednávateľ do 14 dní od dňa vysporiadania pohľadávky objednávateľa so zhotoviteľom podľa 
bodu 12.10 tejto zmluvy a zúčtovania poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá 
obfedhávateľom zhotoviteľovi. 

12.10 V prípade, že dôjde k zániku t ejto zmluvy z dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ, zaväzuje sa 
zhotoviteľ, že uhradí objednávateľovi sumu, ktorá bude zodpovedať rozdielu medzi zmluvnou cenou 
dohodnutou podľa tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednávateľom a náhradným 
zhotoviteľom na dokončenie diela. 

ČL XIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k t ejto zmluve 
obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena č i doplnenie neplatné. 

13.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú 
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stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, 
oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby 
a iných skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve 
vyhotovenia. 

13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po zverejnení tejto zmluvy. 

13.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom 
a toho, že ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. 

13.7 Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy: 

• Príloha č.l - Rozpočet (ponuka zhotoviteľa) 

VŽiline dňa lf0 . 1.Z.D1'S VR d
. k . dv ŕ\~ 1 .0'v1r u ms e1 na (/I'/ · 

zhotoviteľ : 2 ( fJ I 1 
VVi 0 n 'l0i s t- ľc r0v 

objednávateľ : 

EL E ............. KO s.r.o~ 
0

'· ·-··--- · · · - - • - - - "'-1LINA 
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