
ZMLUVA O DIELO 
NA POSKYTNUTIE TECHNICKEJ SLUŽBY č.1311/2013

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov, zákona NR SR č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti 
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej 

bezpečnosti), §7 -  technická služba a Vyhlášky MV SR č. 634/2005, ktorou sa 
_______ vykonávajú niektoré ustanovenia a zákona o súkromnej bezpečnosti_______

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci 
ul. Palárikova 1156 , 022 01 Čadca
V zastúpení: RNDr. Xénia Lukáčová
Vedúci služobného úradu , regionálny hygienik

IČO: 1733549 

DIČ:2020552105

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 7000135839/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Jozef Maslík - Esos
Slovanská cesta 204,022 01 Čadca
V zastúpení: Bc. Jozef Maslík 
IČO: 108 408 51 
D IČ :1020450354 
Ič Dph: SK1020450354 
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
Číslo účtu: 2627500032/1100 ^
Registrácia: Obvodný úrad Čadca

Číslo živnostenského registra: 502-5553 
Číslo licencie (473/2005 Z.z.): FT 000784

(ďalej len „zhotoviteľ“)



n.
Predmet zmluvy, termín plnenia

1. Predmetom zmluvy je  montáž kamerového systému/CCTV/ (ďalej len 
„CCTV" v objekte -  budova č. 1156 Čadca
v rozsahu podľa technickej špecifikácie a v množstvách uvedených v kalkulácií zo dňa 
04.11.2013, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Predmet zmluvy bude zrealizovaný v termíne do 30.11.2013

3. Termín odovzdania diela je pre zhotoviteľa záväzný, pokiaľ nepríde k okolnostiam, ktoré 
spôsobia posunutie termínu bez jeho zavinenia.

m.
Cena diela, platobné podmienky

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MF SR Č. 87/1996, Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH: 757,80 €
DPH 20% 151,56 €
Cena s DPH: 909,36 €
Slovom: Deväťstodeväť eur tridsaťšesť centov.

Špecifikácia ceny je  uvedená v prílohe zmluvy.

2. V cene diela je zahrnutý kompletný materiál, káblové trasy, vrátane montážnych prác a iné nevyhnutné 
náklady zhotoviteľa súvisiace s riadnym zhotovením predmetu zmluvy.

3. Právo na zaplatenie ceny diela vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzkov v súlade s touto 
zmluvou.

4. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bude uhradená zhotoviteľovi po ukončení prác na základe faktúry 
vystavenej zhotoviteľom. Súčasťou faktúry bude oboma stranami potvrdený preberací protokol.

5. Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu alebo porušuje 
podstatné zmluvné povinnosti.

6. Splatnosť faktúry je do 10 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje dátum 
pripísania ceny diela na účet zhotoviteľa.

7. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu zmluvy.

IV. 

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vyhotovený podľa tejto zmluvy, 
podľa platných technických noriem a že bude spôsobilý na zmluvný účel.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ 
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po



jeho zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. 
tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa pre prípad vady diela dohodli, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť oprávnené 
reklamované poruchy v čo najkratšej lehote.

5. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom zmluvy začína plynúť dňom protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela a činí 24 mesiacov.

6. Reklamácia porúch zariadení musí byť ohlásená zhotoviteľovi podľa odovzdávajúceho 
protokolu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť opravené reklamované poruchy v čo 
najkratšom čase, na základe podmienok stanovených v odovzdávajúcom protokole. 
Zhotoviteľ odstráni zistené reklamované poruchy na vlastné náklady.

V.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
objednávateľovi. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční po ukončení prác na základe 
preberacieho protokolu. Preberací protokol musí byť potvrdený oboma zmluvnými 
stranami, za objednávateľa - Ing. Bohuslav Budoš

2. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi dva dni vopred, kedy bude predmet zmluvy pripravený 
na jeho odovzdanie.

VI.
Povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v dohodnutom čase a kvalite a písomne ho po jeho 
dokončení odovzdať objednávateľovi.

2. Zhotoviteľ je povinný po ukončení diela vykonať preškolenie užívateľa a správcu systému 
a odovzdať nevyhnutnú dokumentáciu k CCTV.

3. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
svojich zamestnancov na spoločnom pracovisku v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Zhotoviteľ si neuplatňuje žiadne osobitné vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce 
v zmysle § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Zhotoviteľ je povinný pri realizácií predmetu zmluvy dodržiavať protipožiarne opatrenia 
vyplývajúce zo zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov a Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov.

6. Počas realizácie predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou 
na nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Pri zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je 
zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení 
vecí alebo zariadenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody 
bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

7. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi vstup do priestorov počas realizácie 
predmetu zmluvy a zabezpečiť mu spolupôsobenie pri realizácií predmetu zmluvy.



VII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade nedodržania termínu plnenia predmetu zmluvy, môže objednávateľ uplatniť voči 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %  z ceny diela za každý deň omeškania.

2. V prípade omeškania s platbou môže zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania, max. 
však do výšky 5 % z hodnoty diela.

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom NR SR č. 546/2010 Z.z., ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením textu zmluvy v zmysle § 47a zákona Č. 40/1964 Zb 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Zmeny a doplnky zmluvy o dielo budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných 
písomných dodatkov k zmluve.

4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, Občianskeho zákonníka.

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden pre zhotoviteľa a jeden pre 
objednávateľa.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, obsahu porozumeli, zhoduje sa 
s ich vôľou a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Čadci dňa :

vm.
Záverečné ustanovenia

REGIONÁLNY ÚRAD ©

Za objednávateľa:VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
' a' so  s íd lo m  v Č a d c i
Palárikova 1156, 022 01 Č A D C /

Za zhotoviteľa:

Vedúci služobného úradu 
regionálny hygienik
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Protokol o odovzdaní a prevzatí diela do trvalej prevádzky

Zhotovíte!’:
Jozef Maslík -  Esos 
Slovanská cesta 204 
022 01 Čadca

Objednávateľ:
Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva 
v Čadci

Dielo:. Predmetom zmluvy je montáž kamerového systému/CCTV/ (ďalej len 
„CCTV" v objekte -  budova č.1156 Čadca 
v rozsahu podľa zmluvy o dielo č.1311/2013.

Dnešným dňom bolo vyššie uvedené dielo odovzdané do trvalej prevádzky 
objednávateľovi. Objednávateľ preberá dielo v plnom rozsahu. Súčasne boli odovzdané 
kompletné návody na obsluhu zariadenia. Odberateľ zároveň potvrdzuje, že zariadenie bolo 
rozmiestnené a namontované podľa jeho požiadaviek a nemá k dielu žiadne ďalšie výhrady. 
Zároveň bolo prevedené preškolenie pracovníkov určených objednávateľom.

Dnešným dňom rovnako začína plynúť záručná doba v trvaní 24 mesiacov. Zhotoviteľ 
neposkytuje záruku, ak bol na diele počas záručnej doby vykonaný zásah bez jeho vedomia 
alebo bolo dielo porušené neodborným zásahom, nepovolanou osobou alebo pôsobením 
živelnej udalosti (blesk, povodeň a pod.).

REGIO N Á LN Y Ú f í ln  “
VČadci dňa22.11.2013

J j Jozef Maslík -  Esos, IČO: 10840851, ič  DPH: SK 1020450354, bank.spoj.: 2627500032 /1100

mailto:esos@esoscadca.sk
http://www.esos.sk

