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Zmluva o dielo TS-2017/055  

uzatvorená v zmysle § 536  a nasl. Obchodného zákonníka medzi: 

 

Objednávateľom:  Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

Hviezdoslavovo námestie 1690/11 

026 01 Dolný Kubín 

zastúpeným:   PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka 

bankové spojenie:   

číslo účtu:    

IČO:    36145050 

DIČ:    2021442071 

     (ďalej len „objednávateľ“) 

a 

 

Zhotoviteľom:  CMV Cameramont s. r. o. 

 027 54 Veličná 1 

zastúpeným: Jozef Strapec, konateľ spoločnosti 

bankové spojenie:   

číslo účtu:  

IČO: 31566448 

IČ DPH:   SK2020424538 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka číslo: 519/L  

    (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(„Objednávateľ“ a „dodávateľ“ spolu ďalej len „zmluvné strany“)  

 

 

I. Predmet zmluvy a miesto plnenia 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž systému elektronickej zabezpečovacej 

signalizácie ( EZS) v objekte Župného domu v Dolnom Kubíne podľa rozpočtu uvedeného 

v prílohe č. 1 tejto zmluvy o dielo (ďalej zmluva).  

2. V rámci zhotovenia diela zhotoviteľ: 

a) vyhotoví a dodá objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach východiskovú správu systému 

EZS 

b) dodá prvky systému podľa prílohy č.1 zmluvy, vykoná ich montáž a uvedie do činnosti 

celý zabudovaný systém vrátane jeho komplexného vyskúšania, vykonania prvej odbornej 

prehliadky a skúšky a zaškolenia objednávateľom určených pracovníkov. 

c) zabezpečí záručný a pozáručný servis diela v zmysle čl. II, bod 2 tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ prevezme zhotovené dielo a zaplatí zaň dohodnutú cenu v zmysle 

podmienok zmluvy. 
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II. Termíny a spôsob plnenia 

1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo v plnom rozsahu do 31.5.2017. 

2. Zhotoviteľ poskytuje na systém EZS 24 mesačnú záručnú lehotu, pričom záruka sa 

vzťahuje len na prvky dodané zhotoviteľom. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené 

prírodnými živlami (záplavy, zatopenie, účinky úderom blesku a pod.) prepätím v elektrickej 

sieti, neodborným zásahom užívateľa alebo zásahom tretej osoby. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

vykonať záručný a pozáručný servis diela zhotoveného podľa tejto zmluvy. 

 

III. Cena diela 

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške rozpočtových 

nákladov podľa prílohy č. 1 vo výške: 

dodávka materiálu a práce bez DPH: 3 132,40 € 

DPH 20%        626,48 € 

Celkom s DPH:    3 758,88 € 

(slovom tritisícsedemstopäťdesiatosem a osemdesiatosem centov) vrátane DPH v zmysle 

predpisov o DPH platných v čase podpísania zmluvy.    

2. Cena východiskovej správy je zahrnutá v cene diela.              

 

IV. Fakturačné a platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu na základe faktúry 

vystavenej zhotoviteľom po vykonaní a odovzdaní diela a po odstránení všetkých 

prípadných závad a nedorobkov. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací protokol podpísaný zodpovednou 

osobou objednávateľa.  

3. Faktúra je splatná do 14 dní od jej prevzatia objednávateľom. 

 

V. Povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ je povinný vytvoriť zhotoviteľovi také pracovné podmienky, aby bolo 

možné v čo najkratšom čase zrealizovať predmet zmluvy. 

2. Objednávateľ zabezpečí prístup do všetkých priestorov, v ktorých sa má zhotoviť dielo. 

3. Pred uvedením diela do prevádzky oznámi objednávateľ zhotoviteľovi osoby 

zodpovedné za prevádzku systému diela v zmysle čl. I bod 1 a osoby poverené ich 

obsluhou, ktoré zhotoviteľ zaškolí. 

4. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho pracovníka zodpovedného za prevádzku 

elektronických systémov pri preberaní a odskúšaní funkčnosti systému, po výkone prác, 

ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 

 

VI. Povinnosti zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ sa po vzájomnej dohode s objednávateľom zaväzuje výkon prác časovo 

prispôsobiť prevádzkovému režimu objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi na základe individuálneho vyskúšania 

systému vykonaného za prítomnosti zodpovedného pracovníka objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ je povinný všetky zásahy do zabudovaných systémov zaznamenať do 

prevádzkových denníkov. 
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VII. Ustanovenie o utajovaní údajov 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje utajovať údaje: 

a) o systéme, ktorý je predmetom zmluvy 

b) o prevádzkových a priestorových pomeroch u objednávateľa, ktoré sa v súvislosti 

s realizáciou diela dozvie 

2. Objednávateľ sa zaväzuje utajovať všetky údaje týkajúce sa technickej stránky 

realizovaných bezpečnostných systémov. 

3. Povinnosti  vyplývajúce z bodu 1. a  2. budú zmluvné strany dodržiavať bez časového 

obmedzenia. 

4. Výnimku z povinnosti utajovať údaje v zmysle bodu 1. a 2. majú zmluvné strany len na 

základe požiadavky orgánu činnom v trestnom konaní pri začatom trestnom stíhaní. 

 

VIII. Záverečné ustanovenie 

1. Zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len písomnou formou, potvrdením oboma 

zmluvnými stranami. 

2. Zmluva nadobúda platnosť   dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom 

vyhotovení. 

4. Ostatné vzťahy zmluvných strán sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi. 

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 27.4.2017 

 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

PhDr. Eva Ľuptáková, v. r.      Jozef Strapec, v. r. 

...........................................     .......................................... 

 

 

 

 

 

 

  


