
ZMLUVA  O DIELO 
 
 
Číslo zmluvy objednávateľa:    
Číslo zmluvy zhotoviteľa:     2018 / 07 

 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 213/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov medzi 
týmito zmluvnými stranami : 
 
 

1. Objednávateľ            : Obec Krajné, Krajné 52, 916 16 Krajné 
   IČO                             : 00311715 

DIČ                             : 2021079698 
           Bankové spojenie       : Prima banka a.s. 
           Číslo účtu                    : 0618381001/5600 
           Štatutárny zástupca    : Ing. Peter Kubis - starosta obce 

            IBAN                    : SK11 5600 0000 0006 1838 1001 
            
      2.   Zhotoviteľ                : KV – Security s.r.o., Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava 
            Označenie registra     : Obchodný register OS Bratislava I, odd. Sro, č.70408/B 
            IČO                            : 46 019 669 
            DIČ                            : 2023199761 
            IČ DPH                      : SK 2023199761 
            Bankové spojenie     : Tatra banka 
            IBAN                    : SK26 1100 0000 0029 4302 3880 
            Zastúpený                 : JUDr. Ignác Behúl – konateľ spoločnosti 
 
 
 

Čl. I 
Predmet a podmienky dodávky 

 
1. Predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo je dodanie a zrealizovanie kamerového systému v obci 

Krajné - projekt „Kamerový systém v obci Krajné 1. etapa“ v zmysle schváleného projektu, 
ktorého súčasťou je aj odsúhlasený cenový rozpočet, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy o dielo a je uvedený v Prílohe č. 1 . 
 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na 
splnenie predmetu tejto zmluvy o dielo a bude vecne dohodnutá osobitne v priebehu 
prípravných činností a uskutočňovania diela. 

 
3. Dielo bude odovzdané po dohodnutých jednotlivých čiastkových etapách objednávateľovi v 

termíne dohodnutej v tejto zmluve o dielo. 
 
4. Prípadné práce na viac, ktoré neboli predmetom potvrdeného projektu zhotoviteľ vykoná  budú 

riešené ako dodatok k tejto zmluve o dielo s príslušnou zmenou ceny, ktorú potvrdil 
objednávateľ. 
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Čl. II 
Lehoty plnenia záväzkov zmluvy o dielo 

 
  Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na nasledovných termínoch: 
 
     Začatie prác    : dňom podpisu zmluvy o dielo 
     Ukončenie prác   : do 30.11.2018 
 

Čl. III 
Cena za dielo 

 
1. Cena za dielo v rozsahu podľa čl. 1 tejto zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v 

zmysle zákona č. 18 / 1996 Z. z. O cenách. 
 

2. Celková cena za dielo je 10788,00 € vrátane DPH ( slovom : desaťtisícsedemstoosemdesiatosem 
euro). 

 
 

Čl. IV 
Fakturácia a platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať po realizácii 

diela jednou faktúrou.  
 
2. Podkladom pre fakturáciu je zápis o odovzdaní a prevzatí daného diela. 
 
3. Na viac práce uplatnené podľa čl. I ods. 4 budú fakturované po podpísaní dodatku tejto zmluvy 

o dielo. 
 
4. Objednávateľ sa zaväzuje:  
 

a) dokončené dielo riadne prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v tejto zmluve o dielo. 
 
5. Jednotlivé faktúry musia obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty. 
 

6. Ak zo strany objednávateľa dôjde k jednostrannému odstúpeniu od tejto zmluvy o dielo z 
dôvodov na jeho strane, zhotoviteľ vyfakturuje a objednávateľovi práce rozpracované ku dňu 
odstúpenia od zmluvy vo výške príslušného podielu rozpracovania a zhotovenia diela vrátane 
príslušného materiálu. Následne odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi za úhradu doklady 
obsahujúce údaje o rozpracovaní diela. 

 
     

Čl. V 
Spolupôsobenie objednávateľa 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje  poskytovať zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na 

splnenie predmetu tejto zmluvy o dielo a bude vecne dohodnutá osobitne v priebehu 
vykonávania prác počas realizácie diela. Jedná sa najmä o sprístupnenie objektov a priestorov, 
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kde sa má predmet činnosti vybudovať. Dodanie elektroinštalácie objednávateľom na miesta 
vopred dohodnuté so zhotoviteľom (jedná sa o inštalácie, ktoré zhotoviteľ nemohol vybudovať 
nakoľko o tieto môže požiadať len objednávateľ ako budúci prevádzkovateľ diela, jedná sa 
hlavne o samostatné napájanie kamier na stĺpoch verejného osvetlenia.) 

 
2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pre vykonanie predmetu zmluvy zdroj elektrickej energie a 

nutné skladovacie priestory bez úhrady. 
 
3. Objednávateľ odovzdá  zhotoviteľovi na uskutočnenie  diela pracovisko v súlade s 

harmonogramom výstavby zbavené práv tretích osôb v súlade s podmienkami realizačnej  
dokumentácie v deň začatia prác. 

 
4. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa o podstatných skutočnostiach  ovplyvňujúcich  

vykonanie diela, poskytne v potrebnom čase zhotoviteľovi potrebné podklady  a doklady tak, 
aby priebeh činnosti zhotoviteľa nebol narušený alebo zmarený. 

 
5. Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotoveného diela po odovzdaní, prebraní daného diela 

a pripísaní finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa v zmysle čl. III. Cena za dielo bod 2. 
 
 

    Čl. VI 
Spolupôsobenie zhotoviteľa 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy o dielo  je zhotovený podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve o dielo, a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve počas 
záručnej doby. 

 
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré jeho zavinením dielo má v čase odovzdávania diela 

objednávateľovi. 
 
4. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela objednávateľovi zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 

spôsobené porušením jeho povinností. 
 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky skúšky vyplývajúce pre uvedenie kamerového systému 

ako celku do prevádzky. 
 
6. Zhotoviteľ urobí zaškolenie obsluhy. 
 
7. Zhotoviteľ bude pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou  s osobitným 

dôrazom na kvalitu diela. Zaväzuje sa dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy , 
ustanovenia tejto zmluvy o dielo. 

 
8. Zhotoviteľ si zabezpečuje na montážnom pracovisku potrebné  prepravné prostriedky, zdvíhacie 

zariadenia a pod. na svoje náklady. 
 
9. Zhotoviteľ zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  svojich zamestnancov. 
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10. Zhotoviteľ sa podieľa  na zabezpečovaní požiarnej bezpečnosti stavby a na svojom montážnom 
pracovisku ju zabezpečuje na vlastné náklady. 

 
11. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí poriadok a čistotu na montážnom pracovisku, zber a 

odstraňovanie odpadu zo svojej činnosti a činnosti svojich zamestnancov. 
 
 
12. Zhotoviteľ dokončí dielo úspešným vykonaním predpísaných komplexných skúšok 

preukazujúcich kvalitu funkčného diela a výkonové projektované parametre diela vrátane 
potvrdenia, že dielo je schopné prevádzky. Pokiaľ bude objednávateľ požadovať vykonanie iných 
skúšok než boli projektované a zahrnuté do ceny diela, budú vykonané na základe osobitnej 
dohody  aj úhrady nad rámec ceny diela. 

 
13. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s odovzdávaným dielom aj informáciu na prevádzkovanie 

a obsluhu jednotlivých častí diela aj celku, čo je zahrnuté v cene diela tejto zmluvy o dielo. 
 
14. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi všetky prípadné škody, ktoré vznikli pri plnení predmetu diela 

zavineným porušením  svojich povinností alebo zavineným porušením povinností svojich 
zamestnancov. 

 
Čl. VII 

Odovzdanie diela 
 
1. Zhotoviteľ vyzve  objednávateľa na začatie preberacieho konania po vykonaní komplexných 

skúšok diela. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi termín začatia komplexného vyskúšania 
kamerového systému najmenej tri pracovné dni pred termínom ich začatia. 

 
2. Podmienkou začatia preberacieho konania je úspešné vykonanie všetkých montážnych prác. 
 
3. Podmienkou úspešného ukončenia preberacieho konania je dosiahnutie dohodnutých 

parametrov, ktoré budú odskúšané pri komplexných skúškach. Súčasťou preberacieho konania 
bude zoznam odovzdaných dokladov a zápis s uvedením prípadných vád a nedorobkov. 

 
4. Dielo je vo vlastníctve zhotoviteľa do podpisu zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. 
 
5. Pokiaľ má dielo vady a nedorobky, ktoré samé a ani v spojitosti s inými vadami a nedorobkami 

nebránia bezpečnému prevádzkovaniu alebo užívaniu diela, zhotoviteľ dielo odovzdá a 
objednávateľ dielo preberie, pričom v preberacom protokole sa uvedú menovite termíny 
odstránenia vád a nedorobkov. Pritom pod nedorobkami sa rozumie nedokončenie diela oproti 
potvrdenému projektu  a odsúhlaseným jeho zmenám, vadou sa rozumie odchýlka kvality 
parametrov a rozsahu dela oproti tým, ktoré sú stanovené v potvrdenom projekte, touto 
zmluvou o dielo, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami určenými za 
záväzné. 

 
      Čl. VIII 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 
 
1. Záručnou opravou sa rozumie oprava zariadenia, alebo časti technológie, ktorá je ešte v záručnej 

dobe, čiže je ešte v lehote 24 mesiacov od jej dodania objednávateľovi. V rámci takejto opravy 
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objednávateľ nehradí žiadne náklady spojené s opravou, ktoré sú uvedené v Čl. IX. Porušenie 
zmluvných povinností a pozáručné náklady navyše.  

 
2. Objednávateľ písomne oznámi vady diela (reklamovať vady diela) zhotoviteľovi po tom, čo boli 

zistené, najneskôr však do konca záručnej lehoty. 
 
 
 
3. Pre prípad vady diela zavinenej zhotoviteľom má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa  

odstránenie  vád a zhotoviteľ je povinný bezplatne oprávnene reklamované vady odstrániť. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje oprávnene reklamované vady odstrániť bez zbytočného odkladu v lehote 
s objednávateľom osobitne dohodnutej. 

 
4. Ak objednávateľ neuplatní právo reklamácie na odstránenie vád  a nedorobkov diel v zmysle 

ustanovení tejto zmluvy o dielo, jeho právo na bezodplatné odstránenie vád zhotoviteľom 
zaniká. 
 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a 
zhotoviteľ povinnosť odstrániť oprávnene reklamované vady na svoje náklady vo vzájomne 
dohodnutých termínoch. 

 
6. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej boli na diele odstraňované vady, ktoré bránili 

jeho riadnemu užívaniu. 
 
 

Čl. IX 
Porušenie zmluvných povinností  

 
 
1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za vykonané práce a dodávky, zaplatí 

objednávateľ úroky z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny vrátane DPH za každý deň 
omeškania úhrady. 

 
 

 
Čl. X 

Ostatné ustanovenia 
 
 
1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má právnymi predpismi ustanovené oprávnenia na vykonávanie činností 

v rozsahu predmetu tejto zmluvy o dielo. 
 

2. Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že neposkytnú tretím stranám obchodné a technické 
informácie  zverené im druhou stranou ani ich nepoužijú pre iné účely bez súhlasu druhej 
zmluvnej strany. 

 
3. V prípade zastavenia alebo prerušenia pác z dôvodov na strane jednej zmluvnej strany, má 

druhá zmluvná strana právo požadovať úhradu skutočne nabehnutých nákladov . 
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4. Pokiaľ do plnenia tejto zmluvy o dielo vstúpi vyššia moc, rozumejú sa ňou situácie, ktoré nie sú 
závislé na vôli zmluvných strán a nemôžu byť nimi ani ovplyvnené, ako sú napr. Živelné 
pohromy, nepokoje a pod. A plnenie tejto zmluvy sa z uvedených dôvodov stane nemožné, 
zmluvná strana, ktorá sa chce odvolať na vplyv vyššej moci požiada druhú zmluvnú stranu o 
úpravu zmluvy čo do predmetu plnenia, ceny alebo lehoty plnenia. Pokiaľ sa na tomto strany 
nedohodnú, môže zmluvná strana od tejto zmluvy o dielo odstúpiť, pričom účinky odstúpenia 
nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.  

 
5. Zhotoviteľ bude organizovať vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných 

zamestnancov, ani tretích osôb a ani ku škodám na majetku. 
 
       

Čl. XI 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je uzavretá okamihom podpisu  objednávateľom a zhotoviteľom. 
 
2. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy o dielo možno len formou písomných dodatkov 

podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve o 
dielo sa vyžaduje dohoda o jej texte v celom rozsahu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že k návrhom 
dodatkov sa vyjadria písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej 
strane. Po túto istú dobu je návrhom dodatku viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala. 

 
3. V prípade sporov sa ktorákoľvek zmluvná strana môže obrátiť s návrhom na rozhodnutie na súd. 
 
4. Na vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou o dielo sa vzťahujú ustanovenia Obchodného 

zákonníka. 
 
5. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po dvoch exemplároch. 
 
V Krajnom, dňa ...............................        V Bratislave, dňa...................................... 
    

 
Za objednávateľa :                                                         Za zhotoviteľa : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................................            ............................................ 
           Ing. Peter Kubis               JUDr. Ignác Behúl 
                  starosta                                                                       konateľ 
 


