
ZMLUVA O DIELO
(ďalej len zmluva)

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy.

Objednávateľ:
Obchodné meno: 
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:

CL I. 
Zmluvné strany

Obec Prašice
1. májal42/142, 956 22 Prašice 
Erika Nemešová, starostka obce 
00310964 
2021315538

Objednávateľ nie je platcom DPH 

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotovíte!’:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO :
DIČ :
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Reg. č.
Tel.:
Email:

Zhotoviteľ je platcom DPH 

(ďalej len „zhotoviteľ“)

CZ CZ Nitra s.r.o.
Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra 
Ing. Štefan Skula, konateľ s.r.o.
314 194 70
2020405563
SK2020405563
Príma banka Slovensko, a.s.
SK97 5600 0000 0008 5285 6001

Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.: SRO, vložka č. 1414/N
+421376583031-3
skula@cz-cz-nitra.sk
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ČI. II. 
Preambula

2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa 
§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ktorého právoplatným víťazom sa stal zhotoviteľ.

2.2 Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení diela spočívajúcom na splnení 
predmetu tejto zmluvy.

2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci sú odborne kvalifikovaní 
a spôsobilí k vykonaniu tohto diela podľa slovenských právnych predpisov a noriem a tieto služby 
objednávateľovi ponúka.

ČI. III. 
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať, dodať, namontovať
a spustiť do riadnej bezporuchovej prevádzky dielo:

„Dobudovanie kamerového systému v obci Prašice“

ktoré je financované do výšky 80% dotáciou zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v 
oblasti prevencie kriminality a minimálne 20% predpokladaných výdavkov z rozpočtu 
obce, podľa naceneného výkazu výmer zhotoviteľom, ktoré určujú charakter diela.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené a prevádzkyschopné dielo prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Miesto uskutočnenia prác: Intravilán obce Prašice

3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu 
známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami 
a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné a zaväzuje sa dodať dielo tak 
ako je uvedené v bode 3.1 tejto zmluvy.

3.5 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a vo vlastnom 
mene v termínoch plnenia uvedených v čl. IV tejto zmluvy. Pri realizácii diela, alebo jeho časti 
dodávateľ nesie plnú zodpovednosť za konanie v súvislosti s predmetom plnenia a tiež nesie 
plnú zodpovednosť za súlad činnosti s bezpečnostnými predpismi a normami objednávateľa 
a tiež za dôsledky konania, ktoré musí byť v plnom rozsahu v súlade s ustanoveniami tejto 
zmluvy.

3.6 Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne 
odsúhlasené podklady:

• Podrobný položkový rozpočet diela - výkaz výmer -  príloha č. 1 tejto zmluvy
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4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

4.1.1 Začiatok realizácie predmetu zmluvy do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska. 
Presný termín oznámi zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr 2 pracovné dni vopred.

4.1.2 termín ukončenia plnenia musí byt’ v súlade s podmienkami stanovenými zmluvou obce 
s MVSR Okresný úrad Nitra, najneskôr však do 30.11.2020.

4.2 Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ túto časť 
prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.3 Obj ednávateľ sa zaväzuj e :
4.3.1 odovzdať priestor na realizáciu stavebných prác
4.3.2 poskytnúť potrebnú súčinnosť
4.3.3 dokončené práce prevziať a zaplatiť za ich uskutočnenie dohodnutú cenu.

4.4 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 
s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto omeškania 
zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 5 dní odo dňa vzniku skutočností 
zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania.

ČI. V.
Cena

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhláškou Ministerstva financií SR 
č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmerom na jednotlivé položky, 
pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta a ktorý tvorí 
prílohu č. 1 k tejto zmluve.

.5.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa článku III. činí:

Cena bez DPH:........................ 6.857,50 EUR
DPH 20%:................................1.371,50 EUR
Celková cena spolu s DPH . ...8.229,00 EUR

slovom: Osemtisícdvestodvadsaťdeväť EUR

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v prípade zmeny 
právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH.

ČI. IV.
Termín uskutočnenia prác
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ČI. VI. 
Platobné podmienky

6.1. Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví 
a odošle v jednom vyhotoveniach objednávateľovi na základe súpisu vykonaných prác a 
podpísaného preberacieho protokolu, kde bude uvedené, že dielo bolo odovzdané bez vád 

a nedorobkov po ukončení prác v zmysle tejto zmluvy.

6.2 Objednávateľ uhradí celkovú zmluvnú cenu podľa čl. 5.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry 
je 10 dní odo dňa doručenia na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

6.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie stavby nezmenia svoj bežný účet, uvedený v čl. I. 
tejto zmluvy z ktorého sa budú financovať výdavky na predmet zmluvy.

6.4 Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti faktúry, ako daňového dokladu, popis vykonaných 
prác a cenu. Faktúra bude (ak nevyplýva z platných právnych predpisov inak) obsahovať: 
označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania 
a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 
fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

6.5 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu 
faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi 
a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie.
V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 
doručením riadnej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň 
odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.

Čl. VII.
Zodpovednosť za vady a záruka

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej 
doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Vady 
vykonaných prác zrejmé už pri preberaní musí objednávateľ písomne vytknúť. Za vady, ktoré sa 
prejavili po odovzdaní prác, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia prác.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 14 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa, 
a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

7.6 Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré 
zodpovedá zhotoviteľ.
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ČI. VIII.
Podmienky uskutočnenia prác

/
8.1 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo včas a riadne. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce 

vymedzené v bode 3.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné 
nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. III. Tejto 
zmluvy.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne 
opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa
a objednávateľa.

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na 
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.4 Objednávateľ sa zaväzuje:
a) poskytnúť zhotoviteľovi a ním povereným zamestnancom potrebnú súčinnosť na riadne 

vykonávanie diela
b) uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo v uvedenej lehote splatnosti
c) zabezpečiť na vlastné náklady vysokozdvižnú plošinu počas montáže kamerového systému

ČL IX.
Zmluvné pokuty a sankcie

9.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1
v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za každý deň 
omeškania.

9.2 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Čl. X. 
Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom

10.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie a prevzatie diela a zaplatenie ceny za 
dielo.

10.2 Po vykonaní realizácie diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa k odovzdaniu a prevzatiu diela v 
mieste uskutočnenia prác.

10.3 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, ak budú pri
preberacom konaní zistené vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými, nebránia 

plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené 
v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. 
O odstránení týchto závad na diele spíše dodávateľ s objednávateľom zápisnicu. Objednávateľ je 
povinný reklamovať zjavné vady, zistené pri preberacom konaní, v protokole o odovzdaní 
a prevzatí diela. V opačnom prípade právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.
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ČI. XI.
Spoločné a záverečné ustanovenia

11.1 Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy 
uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.

11.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov za 
podmienok ustanovených v §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ jedno 
vyhotovenie a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom v tejto zmluve.

11.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledovným po zverejnení na intemetovej stránke verejného obstarávateľa.

11.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
• Príloha č. 1 -  Ocenený výkaz výmer dodávok a prác

11.7 Zmluvné stravy sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou 
zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši 
zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd 
v SR podľa ustanovení civilného sporového poriadku.

11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú 
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Prašiciach, dňa:

rika 
starostka

Za objednávateľa : Za zhotoviteľa :

CZ CZ Nixu s.r.Oy
Zlp.to.aoravecká 5, Í49 01

/
Ing. Štefan Škula

konateľ s.r.o.


