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ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 - §565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Objednávateľ:  Obec Zlatá Baňa 

sídlo :     Zlatá Baňa č. 71, 082 52  

zastúpený:                   Maroš Železník, starosta obce 

IČO:                             00328031 

DIČ:                            2021296761 

IČ DPH:                        nie sme platcom DPH 

Bankové spojenie:       Prima banka Slovensko, a. s.  

Číslo účtu (IBAN):                  SK96 5600 0000 0088 1133 8001 

Tel.:    051/779 82 25 

E – mail:   obec@zlatabana.sk, starosta@zlatabana.sk, podatelna@zlatabana.sk 

www.zlatabana.sk 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ:   MH elektro, s.r.o. 

sídlo :     Požiarnická 17, 080 01 Prešov 

zápis:    OR OS Prešov, odd.: Sro, vl. č.  16423/P 

zastúpený:                   Marek Hudák, konateľ 

IČO:                             36 507 539 

DIČ:                            2022033508 

IČ DPH:                        SK 2022033508 

Bankové spojenie:       Tatrabanka a.s. Prešov 

číslo účtu (IBAN):                  SK14 1100 0000 0026 2679 6724 

Tel.:    051/771 13 49 

E – mail:   mhelektro@mhelektro.sk 

www.mhelektro.sk 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“, spolu ako „zmluvné strany“) 

 

P R E A M B U L A 

 

1. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania 

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal zhotoviteľ. 
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2. Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení služieb spočívajúcich 

v spracovaní predmetu zmluvy – výstavba kamerového a bezpečnostného systému v obci 

Zlatá Baňa. 

 

3. Dodávateľ prehlasuje, že je právnická osoba, ktorej bola udelená licencia na prevádzkovanie 

technickej služby podľa § 7 ods. 1zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti 

súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Číslo licencie 

zhotoviteľa: FT 001096 

 

4. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci sú odborne 

kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu týchto služieb podľa slovenských právnych predpisov 

a noriem a tieto služby objednávateľovi ponúka. 

 

 

I.   Predmet zmluvy 

 

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje na svoje náklady a nebezpečenstvo riadne 

a včas vykonať pre objednávateľa dielo – vybudovanie a montáž kamerového 

a bezpečnostného systému v obci Zlatá Baňa a jeho uvedenie do prevádzky (ďalej len 

„dielo“) a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť 

zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve. 

 

2. Miestom vykonania diela je Obec Zlatá Baňa, to všetko v súlade s projektom, ktorý tvorí 

prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

 

3. Dodávku kompletného materiálu a zariadení vrátane montážnych prác zabezpečí zhotoviteľ. 

Všetky zmeny súvisiace s inštaláciou a zmeny technológie budú vopred prejednané  

a odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. 

 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje  vykonať dielo v rozsahu a v kvalite podľa tejto zmluvy, v súlade s jej 

dohodnutými prípadnými zmenami, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

a platnými slovenskými technickými normami na danom úseku. 

 

5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil 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 potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela podľa tejto zmluvy. 
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6. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa). 

 

 

II.  Doba plnenia 

 
1. Dátum začatia prác: 10.07.2017 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo ukončiť v lehote do 21.07.2017. Následne bude dielo odovzdané 

objednávateľovi do skúšobnej prevádzky. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho úspešnom 

kvalitatívnom a technickom vyskúšaní. Výsledok skúšok sa zachytí v zápisnici podpísanej 

oboma zmluvnými stranami. Po úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní diela sa 

odovzdanie a prevzatie diela ako celok potvrdí písomným odovzdávacím protokolom 

podpísaným oboma zmluvnými stranami. Týmto protokolárnym odovzdaním je dielo 

vykonané. 

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne a včas zhotovené dielo v rozsahu a kvalite 

dohodnutej touto zmluvou, podľa cenovej ponuky zhotoviteľa a v súlade s príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami, ak sa po jeho 

technickom vyskúšaní úspešne preukázali parametre diela podľa tejto zmluvy. 

 

5. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s dielom všetku potrebnú dokumentáciu a doklady, 

ktoré sa na dielo vzťahujú a sú potrebné na jeho ďalšiu prevádzku (najmä, nie však výlučne, 

záručné listy, certifikáty, návody a pod.). 

 

 

III.   Cena diela 

 

1. Celková cena za vykonanie diela je 4.518,47 € (slovom: štyritisícpäťstoosemnásť eur 

a štyridsaťsedem eurocentov) bez DPH. Zhotoviteľ k cene pripočíta DPH v zmysle platných 

právnych predpisov.  

 

2. Cena za vykonanie diela bola stanovená cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá bola v rámci 

verejného obstarávania vyhodnotená ako úspešná v súlade s oznámením objednávateľa 

o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk zo dňa 06.06.2017. Cenová ponuka tvorí prílohu č. 

2 tejto zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela vrátane 

materiálu a zariadení.  
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3. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela po doručení faktúry 

od zhotoviteľa, a to v lehote do 30 dní od jej doručenia. Zhotoviteľ vystaví faktúru až po 

úspešnom vykonaní technických skúšok podľa tejto zmluvy a protokolárnom odovzdaní diela 

podľa čl. II. bodu 3 tejto zmluvy poslednej vety. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác  

a dodávok podľa položiek. 

 

IV. Ostatné dojednania 

 

1. Objednávateľ oboznámi zamestnancov zhotoviteľa s bezpečnostnými zásadami v miestach 

vykonávania diela. Zhotoviteľ je za tým účelom povinný zabezpečiť účasť všetkých 

zamestnancov, ktorých použije na plnenie predmetu tejto zmluvy, potvrdiť ich preškolenie 

a zabezpečiť dodržiavanie týchto rozhodnutí a predpisov.  

 

2. Objednávateľ zabezpečí dohody a povolenia od majiteľov budov, stĺpov a oporných konštrukcií 

pre káblové trasy, miesta inštalovaných kamier ako i prístup k príslušným miestam. 

 

3. Objednávateľ vopred zabezpečí všetky prípadne potrebné povolenia podľa zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zmien. 

 

4. Objednávateľ zabezpečí prípojky napájacieho napätia v miestach umiestnenia kamier 

a technológie potrebnej k prenosu signálu. 

 

5. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k vykonaniu diela 

a zistiť prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom. Ak 

zhotoviteľ zistí prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť, je povinný ihneď takéto prekážky 

oznámiť objednávateľovi. 

 

6. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v miestach 

vykonávania diela. Odborné práce musia byť vykonané pracovníkmi zhotoviteľa, 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 zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci, vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

stavebných prácach, predpisov o ochrane pred požiarmi a požiarnej prevencii, najmä zákon č. 

314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, zákazu vnášania, požívania alkoholických nápojov, užívania omamných látok alebo 

psychotropných látok alebo prostriedkov, fajčenia, ako aj interných predpisov objednávateľa, 

s ktorými bol oboznámený. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci pracovníci, ktorých použije 

na vykonanie diela, sú oprávnení a spôsobilí na výkon príslušných prác, riadne poučení 
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z predpisov BOZP a predpisov o požiarnej ochrane, dostatočne vybavení potrebnými vhodnými 

ochrannými pracovnými pomôckami, bezporuchovými pracovnými strojmi, prístrojmi, náradím.  

 

7. Zhotoviteľ 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 

predmetu tejto zmluvy, pri rešpektovaní ekologických, hygienických predpisov a predpisov 

o nakladaní s odpadmi.    

 

 

V. Zodpovednosť za vady a záruka 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy, bez 

akýchkoľvek vád, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, bez porušenia práv 

tretích osôb, dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude zodpovedať 

kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v platných technických normách.  

 

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov alebo 

informácií poskytnutých objednávateľom v prípade, že na to písomne upozornil objednávateľa 

a on na ich použití písomne trval. 

 

3. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky. Záručná doba začína 

plynúť dňom protokolárneho odovzdania diela podľa čl. II. bodu 3 poslednej vety. Záručná 

doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá 

zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli z dôvodov nesprávneho 

prevádzkovania a nesprávneho používania diela objednávateľom.  

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení 

písomne a v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z vád diela. Za písomne 

uplatnenú reklamáciu (oznámenie vád) sa považuje aj reklamácia podaná e–mailom na e-

mailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.  

 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela bezodkladne po ich oznámení, 

najneskôr v lehote 3 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom vadu je povinný bezplatne 

odstrániť najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie, ak sa zmluvné strany 

písomne nedohodnú inak. 

 

6. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v lehote podľa predchádzajúceho bodu alebo ak 

vadu neodstráni v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, objednávateľ je oprávnený 

zabezpečiť odstránenie vád na náklady zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody objednávateľa 

týmto nie je dotknutý. 
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7. Práva a povinnosti zmluvných strán z vád diela, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

 

VI.  Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

2. Otázky touto zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

3. Pri výklade tejto zmluvy sa vezme zreteľ na všetky okolnosti, najmä na rokovania zmluvných 

strán a všetky informácie a podklady navzájom poskytnuté pred jej uzavretím.  

 

4. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť iba očíslovaným písomným dodatkom, ktorý 

musia vždy podpísať obe zmluvné strany. Dodatok sa vyhotoví v rovnakom počte rovnopisov 

ako táto zmluva.  

 

5. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom objednávateľ i zhotoviteľ obdrží 

jeden rovnopis.  

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, a svojimi podpismi 

potvrdzujú, že zmluva je výrazom ich slobodne a vážne prejavenej vôle.  

 

Prílohy:   1) projekt 

  2) cenová ponuka 

 

 

 

V Zlatej Bani dňa 03.07.2017 

 

 

Objednávateľ:     Zhotoviteľ: 

 

___________________________   ______________________________ 

Obec Zlatá Baňa     MH elektro, s.r.o. 

zast.: Maroš Železník, starosta    zast.: Marek Hudák, konateľ 


