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ZMLUVA   O   DIELO    

č. D227/2012 
 

Zmluvné strany  
1. OBJEDNÁVATEĽ    :    Obec Kysak                
    Sídlo                             :   Obecný úrad, 04481 Kysak 146,       
    Zastúpený vo veciach    
                      zmluvných  : Ing. Ľubomír Krajňák  starosta obce        
                    technických  :       
    IČO                               :   00324400                         
    IČ pre DPH                  :      2021244841         
     Bankové spojenie        :   Prima banka, a.s. Košice  
   Číslo účtu                    :   0406427012/5600  
 
                                          a 
 
2. ZHOTOVITE Ľ           :    KAMTEL, spol.s r.o., Kendice 
   Sídlo                            :    Kendice 117, 082 01 Kendice 
   Prevádzka                   :       Mudroňova 29, 040 01 Košice 
    Zastúpený                    :    Rastislav Pončák, konateľ                                                 
    IČO                              :      36660990 
    IČ pre DPH                :         SK2022223071 
    Bankové spojenie       :    ČSOB, a.s. pobočka Prešov 
    Číslo účtu                     :   4003910307/7500 
   Zapísaný v obch.reg.   :     Okresný súd Prešov vložka č. Sro 21370/P 

 

uzavreli  podľa § 536 a nasl. ustanovení Obch. zákonníka č.513/1991 Zb. túto   

 

z m l u v u  

 

Článok I. 

Predmet   zmluvy 
1.1 V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve objednávateľovi dodá a nainštaluje predmet zmluvy uvedený v bode 1.2 tohto 
článku. 

1.2 Predmetom zmluvy je dodávka, montáž, kamerového systému podľa prílohy č.1. 

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy odberateľovi nainštalovať a odovzdať tak, aby tento 
bol plne funkčný a vyhovujúci slovenským technickým normám.      
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Článok II. 

Cena 
 

2.1 Cena predmetu zmluvy v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení zákona č. 196/2000 Z.z. 
o cenách a v súlade s cenovou ponukou dodávateľa činí:  

                                                   Cena bez DPH :   5 767,00 

                                                           DPH 20% :   1 153,40 

                                                      Cena s DPH :   6 592,40 EUR   

2.2 Prípadné zmeny budú predmetom dodatku k tejto zmluve odsúhlaseného zmluvnými 
stranami. 

 

Článok III. 

Termín, miesto a spôsob plnenia 

 
3.1 Termín dodania predmetu zmluvy – do 30.6.2012. 

3.2 Zhotoviteľ je povinný predmet zmluvy dodať objednávateľovi v mieste plnenia, ktorým je 
obec Kysak . 

3.3 Predmet plnenia podľa zmluvy o dielo je splnený dňom odovzdania a prevzatia predmetu 
zmluvy osobou oprávnenou konať vo veciach technických zo strany zhotoviteľa a osobou 
oprávnenou konať vo veciach technických zo strany objednávateľa podľa článku I. tejto zmluvy 
o dielo. 

3.4 Prípadné zmeny budú predmetom dodatku k tejto zmluve odsúhlaseného zmluvnými 
stranami. 

Článok IV. 

Platobné podmienky 
4.1 Cena za predmet zmluvy bude uhradená na základe faktúry vystavenej po odovzdaní 
a prevzatí predmetu zmluvy. 

4.2 Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

4.3 V prípade omeškania objednávateľa s povinnosťou zaplatiť cenu predmetu zmluvy podľa 
bodu 3.1 čl. III tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený faktúrovať úrok z omeškania vo výške 0,05% 
z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

4.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodávkou predmetu zmluvy v dohodnutých termínoch je 
objednávateľ oprávnený zhotoviteľovi faktúrovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 
nedodaného tovaru za každý deň omeškania s povinnosťou dodať. 

 

Článok V. 

Záručný a pozáručný servis 

 
5.1 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu v dĺžke 24 mesiacov. 

5.2 Zhotoviteľ zabezpečuje v záručnej dobe servis na zariadenia  – výjazd na prípadnú závadu do 
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24 hodín po nahlásení. 

5.3  V prípade zásahu, do inštalácie, alebo rozšírenia kamerového systému treťou osobou, 
zhotoviteľ neposkytuje servisnú činnosť.  

5.4  Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi prepätím, úmyselným 
poškodením a neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

5.5 V prípade vád spôsobených objednávateľom alebo v prípade neoprávneného servisného 
zásahu tretích osôb je odberateľ povinný uhradiť všetky náklady zhotoviteľa spojené s odstránením 
závady. 

5.6  Poskytovateľ v rámci záručnej doby  neposkytuje čistenie priehľadných a ani iných časti  
kamier.  

5.7 Pozáručný servis bude riešený na základe osobitnej zmluvy. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 
6.1  Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom znení a ďalšími všeobecne platnými 
predpismi Slovenskej republiky. 

6.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byť urobené formou písomných 
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Po obojstrannom potvrdení sa stanú súčasťou tejto zmluvy. 

6.3  Táto zmluva je vyhotovená v  2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 
rovnopis. 

6.4     Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania. Účinnosť zmluva nadobúda 
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia. 

6.5  Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že obsahu zmluvy  
porozumeli a potvrdzujú, že táto zmluva nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne 
nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

 

 

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

   miesto a dátum                                                                           miesto a dátum 

 

 

 

 

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

Za odberateľa (meno a podpis)                                                 Za dodávateľa (meno a podpis) 
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Príloha č.1 

 

k zmluve o dielo č. D227/2012 

 

 

Dodávka kamerového systému  

 
1. Kamera SCO 2080 SAMSUNG           4 ks 912,- 
2. Kamera SCO 2120 SAMSUNG           3 ks 1284,- 
3. Prijímač, vysielač s integrovanou prep, ochranou 12 ks 108,- 
4. DVR DG-616 -II DYNACOLOR   1 ks 1141,- 
5. HDD 1 TB 1 ks 125,- 
6. SPC 1010 1 ks 304,- 
7. Monitor 22“ 1 ks 198,- 
8. Záložný zdroj APC 700 1 ks 120,- 
9. Rozvodná krabica inštalačná 3 ks 45- 
10. Kábel CYSY-  2x1.5 150 m 105,- 
11. Kábel FTP cat.6 200 m 80,- 
12. Chránička FXP25 150 m 120,- 
13. Pomocný inšt. materiál BNC,svorkovnice, kotvy sada 25,- 
14. Montáž, doprava, plošina  1 200,- 
 
 
Cena bez DPH 5 767.00,-EUR 
Hodnota 20%DPH 1 153,40,-EUR 
Cena s DPH 6 920.40,-EUR 

 
 

 


