
ZMLUVA o     dielo
   číslo u objednávateľa 15/2015,  číslo u zhotoviteľa 2015/08/02

uzavretá v zmysle § 536-565 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb
v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení zmien a dodatkov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.

634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti.

1.  ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Obec Kocurany
972 02 Kocurany č. 105
IČO: 00648868
DIČ: 2021118011
Zastúpenie: Ing. Vojtech Čičmanec, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 9000087004/5600
IBAN: SK69 5600 0000 0090 0008 7004

1.2 Zhotoviteľ: Paffko, s.r.o.,  
Kocurany č. 104 
IČO: 36 315 982
DIČ: 2021555437
IČ DPH: SK2021555437
Číslo licencie (473/2005 Z.z.): PT000188
Zastúpenie: Pavol Kaufman, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Prievidza
Číslo účtu: 2622848742/1100
IBAN: SK94 1100 0000 0026 2284 8742

Zmluva  sa  uzatvára  na  základe  výsledku  verejného  obstarávania  vykonaného  podľa  zákona
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Dodávateľ je prevádzkovateľom technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o
súkromnej bezpečnosti.
Objednávateľ  požaduje  poskytnutie  služieb  v  súlade  s  licenciou  dodávateľa  podľa  zákona
č.473/2005 Z. z.

2.  PREDMET PLNENIA ZMLUVY

2.1 Predmetom  plnenia  zmluvy  je  zhotovenie  kamerového  systému  obce,  umiestneného  na
objektoch  obce  Kocurany  v  Kocuranoch  podľa  technickej  dokumentácie  v  zmysle
projektového  zámeru  v  oblasti  prevencie  kriminality  pre  rok  2015  pod  názvom  - „Rozšírenie
kamerového systému – ako prevencia proti kriminalite a zároveň ochrana majetku“ .

2.2  Dielo  bude  zhotovené  v súlade  so  súťažnými  podmienkami  a podkladmi  objednávateľa,
ponukou zhotoviteľa,  podľa  podmienok  uvedených  v tejto  zmluve.  Predmet  dodávky bude
zrealizovaný  v kvalite  podľa  príslušných STN a platných  technických  noriem,  schválených
technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných
predpisov.

2.3 Súčasťou  predmetu  diela  je  aj  fotodokumentácia  priebehu  výstavby,  ktorú  je  zhotoviteľ
povinný vykonávať a prikladať k fakturácii.

1



3.    OPIS PREDMETU ZMLUVY A JEHO TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

3.1. „Rozšírenie kamerového systému – ako prevencia proti kriminalite a zároveň ochrana majetku“ 

Jedná sa o exterierové IP kamery s dosahom 50 m – 2ks a s dosahom 20 m – 3 ks na  
verejnom priestranstve,  spojenie Wifi pre IP kamery 2 ks, Router pre verejnú IP adresu a 
smerovanie portov, práca vrátane spotrebného materiálu (zdroje, káble, konzoly...).  Hlavný 
dispečing bude v budove obecného úradu v kancelárií starostu obce Kocurany, na ktorej 
bude doplnená jedna kamera s dosahom 50 m, Router pre verejnú IP adresu a smerovanie 
portov.  Ďalšími  monitorovanými  priestormi  bude  športový  areál,  kde  budú  použité   2  
kamery na snímanie areálu – 1 kamera s dosahom 50 m, detského ihriska  a prístrešku – 1 
kamera s dosahom 20m, cintorín a dom smútku, kde budú použité 2 kamery s dosahom 20m.

3.2.    Záznam  z  kamerového  systému  bude  zaznamenávaný  na  digitálnom  video  rekordéry,  
umiestnenom v kancelárií  starostu  obce,  Obecného  úradu  Kocurany,  na  adrese  č.  105,  
Kocurany.  Všetky  prístupové  a  administratívne  heslá  budú  odovzdané  zástupcovi  
objednávateľa : Ing. Vojtech Čičmanec.

3.3. Konečný návrh kamerového systému zo strany dodávateľa bol konzultovaný a schválený 
poverenou osobou objednávateľa:  Ing. Vojtech Čičmanec, dňa : 19.8.2015.

4.    TERMÍN PLNENIA ZMLUVY

4.1. Termíny zhotovenia diela sú stanovené dohodou zmluvných strán pre jednotlivé časti  
            diela takto:

a) zhotoviteľ  zrealizuje  a  odovzdá kamerový  systém pod  názvom - „Rozšírenie  kamerového
systému – ako prevencia proti kriminalite a zároveň ochrana majetku“  do 30. 10. 2015

5. CENA PREDMETU PLNENIA ZMLUVY A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela 2.534,24 € vrátane DPH.
            (dvetisícpäťstotridsaťštyri Euro 0,24 centov)
5.2. Uvedená  cena  diela  je  konečná  a  oboma  zmluvnými  stranami  akceptovaná  na  základe

cenovej kalkulácie, ktorá bola predložená objednávateľovi pred uzatvorením tejto zmluvy o
dielo. K zmene zmluvne dohodnutej ceny môže dôjsť v prípade, ak objednávateľ bude po-
žadovať práce, ktoré neboli dohodnuté v pôvodnej špecifikácií diela. 

5.3.     Platba za vykonanie diela bude uskutočnená formou faktúry vo výške 2.534,24 € do  
          30.10. 2015, so splatnosťou 14 dní od doručenia objednávateľovi. Faktúra musí  
          obsahovať obvyklé náležitosti.

6. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1.  Zhotoviteľ  odovzdá  predmet  plnenia  zmluvy  objednávateľovi  na  jednotlivých  miestach
namontovania kamier, t.j. Obecný úrad – námestie, športový areál a Dom smútku – cintorín,
kde objednávateľ predmet plnenia zmluvy prevezme na základe dodacieho listu.

7. ZÁRUČNÁ DOBA NA PREDMET PLNENIA ZMLUVY

7.1.  Zhotoviteľ poskytne na predmet plnenia zmluvy objednávateľovi záručnú dobu 24 mesiacov
odo dňa odovzdania  diela(  len v prípade  preukázateľne  dodržaných podmienok  správneho
skladovania a zaobchádzania s predmetom zmluvy počas celého trvania záruky).

7.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípadné chyby diela odstráni bezplatne a bez zbytočného 
odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie.

8. ZMLUVNÉ ZÁVÄZKY A PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

8.1. Povinnosti objednávateľa:
a) Objednávateľ je povinný umožniť vstup do objektov, kde sa budú kamery montovať.
b) Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

8.2. Povinnosti zhotoviteľa:
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a)  Zhotoviteľ  sa zaväzuje pri montáži  spolupracovať s objednávateľom a rešpektovať jeho
požiadavky.

b)  Ak zhotoviteľ  zistí  prekážky,  ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas,  je povinný
bezodkladne takéto prekážky oznámiť objednávateľovi.

9. DÔSLEDKY NEPLNENIA ZMLUVY A ZMLUVNÉ POKUTY

9.1.  Objednávateľ  má  právo  odstúpiť  od  zmluvy  bez  nárokov  zhotoviteľa  z  titulu  ukončenia
zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží zmluvné záväzky uvedené v tejto zmluve.

9.2.  V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu ako je uvedené
v čl. 9 bod 1. tejto zmluvy je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úhradu vo výške
preukázateľných nákladov. Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa na náhradu škody. Škoda je
splatná do 14 dní od dňa doručenia vyčíslenia škody objednávateľovi.

9.3.  V prípade dodania chybného diela uhradí zhotoviteľ objednávateľovi škodu podľa rozsahu 
chyby predmetu zmluvy. Škoda je splatná do 14 dní od termínu uplatnenia nároku na náhradu 
škody.

9.4.  Zhotoviteľ  za omeškanie  zhotovenia,  resp.  odovzdania  diela  z  dôvodov,  ktoré vznikli  na
strane zhotoviteľa (pri splnení zmluvných záväzkov objednávateľa), poskytne zľavu vo výške
0,05% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.

9.5.  Pokiaľ sa objednávateľ dostane do omeškania s plnením peňažného záväzku, má zhotoviteľ
právo účtovať 0,05% z hodnoty omeškaného plnenia za každý deň omeškania.

10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

10.1.  Ak objednávateľ  požiada o vykonanie  prác naviac  oproti  špecifikácií  diela  uvedenej  v
Článku III. tejto zmluvy, môže ich zhotoviteľ realizovať až po uzavretí písomného Dodatku
k tejto zmluve. Tieto práce budú v dohodnutej výške fakturované navyše pôvodne dohod-
nutej celkovej cene diela.

10.2.  Za objednávateľa je poverený komunikovať so zhotoviteľom Ing. Vojtech Čičmanec.
10.3. Zmluva končí odovzdaním predmetu plnenia zmluvy a zaplatením ceny predmetu plnenia 

zmluvy zhotoviteľovi.
10.4. Pri  riešení  otázok  neupravených  touto  zmluvou  sa  zmluvné  strany  budú  riadiť

ustanoveniami Obchodného zákonníka.
10.5.  Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej  podpísania obidvoma zmluvnými

stranami  a  zverejnením na  web stránke obce.  Predmetná  zmluva  zaniká  dňom úplného
splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich obidvoma zmluvnými stranami.

10.6.  Všetky zmeny a dodatky k tejto  zmluve musia  mať  písomnú formu a  ich platnosť  je
podmienená súhlasom oboch zmluvných strán a bude účinná deň po zverejnení na stránke
objednávateľa.

10.7.  Táto zmluva o dielo sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných
strán dostane po jej podpise dva exempláre.

10.8.  Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, bez akéhokoľvek
nátlaku, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. S jej obsahom sa podrobne
oboznámili, úplne mu rozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne
podpisujú.

Kocurany, 19.08.2015 

–––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––
                Objednávateľ    Zhotoviteľ
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