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ZMLUVA O DIELO

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami

I.

Zmluvné strany

Zhotovíte!’: CZ CZ Nitra s.r.o.
Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra 
Zastúpený : Ing. Štefan Škula, konateľ
IČO: 31419470
1Č DPH: SK 2020405563
Zapísaný v Obeh. registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: sro, vložka č : 1414/N
Bankové spojenie: Primá banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0852856001/5600 
IBAN: SK97 5600 0000 0008 5285 6001 

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ: Obec Prašice
1. mája 142/142, 956 22 Prašice 
Zastúpený: Erika Nemešová, starostka obce
IČO: 00310964 
D IČ :2021315538 
objednávateľ nie je platcom DPH 

(ďalej len „objednávateľ“)

II.

Predmet zmluvy

- Dobudovanie kamerového systému v obci Prašice
Zhotoviteľ vykoná dodávku a montáž predmetu zmluvy podľa prílohy k Zmluve o dielo.

III.

Doba plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa Prílohy k Zmluve o dielo

Termín začiatku a ukončenia plnenia -  v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou obce s 
MVSR o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh 
prevencie kriminality

2. Presný termín začiatku plnenia oznámi zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr 2 pracovné dni 
vopred.

3. Pri prevzatí predmetu v zmysle zmluvy podpíšu zmluvné strany prostredníctvom svojich 
splnomocnených zástupcov preberacie protokoly, ktorých kópie budú prílohou faktúr - daňových 
dokladov.
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IV. 
Cena diela

1. Obe strany sa dohodli na zmluvnej cene diela a to:

N ázov výrobku Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
- Dodávka a montáž kamerového systému

10.462,50.- 2.092,50.- 12.555,00.-

Cena spolu v EUR 10.462,50.- 2.092,50.- 12.555,00.-

V cene diela je  zahrnutá dodávka a montáž predmetu zmluvy rozpísaná v Prílohe k Zmluve o dielo. 
Zhotov ¡teľ je  oprávnený nárokovať zaplatenie ceny diela a fakturovať ju  takto:
- Úhrada po ukončení dodávky a montáže na základe faktúry / daňového dokladu / vystavenej na 

celú čiastku so splatnosťou 7 dní.
Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a jej súčasťou bude Preberací protokol.

V.
Možnosť a spôsob úpravy ceny

1. Cenu tovaru nie je  možné jednostranne meniť. Prípadné dohodnuté práce navyše budú fakturované 
podľa vzájomne odsúhlasených montážnych listov a dodacích listov v prípade vzniknutých potrieb 
dodávky tovaru počas montáže. Tieto práce, tovary a ceny za ne, doba plnenia budú predmetom 
číslovaných dodatkov k tejto zmluve.

VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľje povinný :
a) Dodať predmet zmluvy objednávateľovi v požadovanom rozsahu a množstve 

v dohodnutom termíne, v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite a výbave 
a taktiež príslušné doklady, ktoré sa viažu k odovzdanému dielu, potrebné na 
jeho užívanie.

b) Vykonať montáž, konfiguráciu a zaškolenie obsluhujúcich,
o Pred odovzdaním predmetu zmluvy predviesť jeho funkčnosť a protokolárne 

odovzdať poverenému zástupcovi objednávateľa v mieste dodania,

2. Objednávateľje povinný:
a) Prevziať predmet zmluvy
b) Riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu na základe faktúry - daňového dokladu
c) Zabezpečiť na vlastné náklady vysokozdvižnú plošinu počas montáže kamerového 

systému

VII.
Sankcie

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné sankcie:
a) Za omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu kúpy vo výške 0,05% z hodnoty 

nedodanej časti predmetu zmluvy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej 
sankcie nezaniká nárok objednávateľa pre prípadnú náhradu škody
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b) Za omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny diela úrok z omeškania vo výške 
0,05% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania

VIII.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci

1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až úplným zaplatením dohodnutej 
ceny diela.

2. Nebezpečenstvo škody na veci, napríklad poškodenie, odcudzenie a podobne prechádza na 
objednávateľa momentom jeho protokolárneho prevzatia.

IX.

Zodpovednosť za vady a záruka
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady dodávaného tovaru a montáže v plnom rozsahu. Záručná doba 

bola dohodnutá na 24 mesiacov.

X.

Záručný a pozáručný servis
1. Záručný servis je  totožný s článkom IX., pozáručný servis je  neobmedzený. Vady zistené a 

reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaručuje odstrániť v lehote 10 dní od ich písomného 
oznámenia objednávateľom.

XI.

Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa 

riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmluvu je  možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne

odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva je  vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom

vyhotovení.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Právna účinnosť zmluvy je

viazaná na podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015
z programu prevencie kriminality medzi obcou a Ministerstvom vnútra SR.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho 
pripájajú svoje podpisy.

6. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu v zmysle § 5a 
Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov na webovej stránke obce.
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V Prašiciach, dňa: 1 1.9.2015

f

zhotoviteľ /  objednávateľ
Ing . Štefan Škula Erika Nemešová

konateľ starostka obce
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