
Zmluva o dielo  
uzatvorená v zmysle ustanovení § 536  a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov  
 

 

Zmluvné strany: 

 

Zhotoviteľ: 

Kelcom Dubnica s.r.o. 

Štúrova 76/11 

018 41 Dubnica nad Váhom 

Zastúpený :   Ing. Dzurko Ján, konateľ spoločnosti  

Bankové spojenie :  SLSP Nová Dubnica  

č. účtu:   0063667187/0900 

DIČ:  2020437683 

IČO:  31631291 

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro Vložkač.: 3063/R 

 

ďalej aj „KELCOM“ 

 

                                      a 

Objednávateľ: 

  Obec Košeca 

  Hlavná 36/100 

  018 64 Košeca  

zastúpenie:   Bc. Radomír Brtáň, starosta obce                                                           

Bankové spojenie:  VÚB expozitúra Ilava   

č. účtu:   3000323372/0200                                    

DIČ:    2020610922 

IČO:   00317390                         

 

ďalej aj „obec“ spolu aj ako „zmluvné strany“ 

  

 

 

Čl.1 

Predmet zmluvy 

 

1.1  Predmetom tejto zmluvy je dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému pre obec 

Košeca v zmysle Prílohy č. 1 k zmluve o dielo, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

KELCOM sa zaväzuje dodať obci  hardware a služby tvoriace systém podľa cenovej ponuky zo 

dňa 1. 8. 2014. 

1.2  Obec sa zaväzuje KELCOMU hardware a implementačné služby /predmet zmluvy/ 

protokolárne prevziať a zaplatiť v zmysle tejto zmluvy.  
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Čl. 2 

Cena diela a platobné podmienky 

 

2.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je 

doložená cenovou ponukou zhotoviteľa v celkovej výške:  

  

Cena bez DPH:  5125,12 EUR 

 DPH 20%:   1025,02 EUR 

 Cena s DPH:   6150,14,- EUR 

                                                                                                                        

2.2. Dohodnutá cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi na dielo uvedenými v cenovej 

ponuke. KELCOM sa zaväzuje, že uvedená cena diela je konečná a dielo zrealizuje v požadovanej 

kvalite a v predloženej cenovej ponuke. Cena obsahuje všetky náklady spojené s vykonaním diela, 

najmä náklady na dopravu a inštaláciu hardwaru do miesta plnenia, ktorým je Obec Košeca, 

pracovnú silu, zaškolenie obsluhy systému v mieste plnenia a ostatné náklady potrebné pre riadne 

ukončenie diela. 

 

2.3.  Obec uhradí cenu diela v zmysle bodu 2.1. čl. 2 tejto zmluvy po ukončení diela 

a odsúhlaseného súpisu prác na základe vystavenej faktúry KELCOMOM.  KELCOM vystaví 

faktúru za realizáciu predmetu zmluvy po riadnom ukončení prác a podpísaní akceptačného 

protokolu a dodacieho listu.  

 

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že KELCOMU nebude poskytnutý žiadny preddavok na 

uskutočnenie diela.  

 

2.5. Splatnosť faktúry za realizáciu predmetu zmluvy je 14 dní odo dňa jej doručenia obci.  

 

2.6. Faktúra musí obsahovať všetky údaje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 222/2004 

Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

 

2.7. V prípade, ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje , objednávateľ takúto 

faktúru vráti zhotoviteľovi na doplnenie. U takto opravenej faktúry plynie nová lehota splatnosti.  

 

 

 

Čl. 3 

Dodacie podmienky 

 

3.1 KELCOM sa zaväzuje dodať obci predmet zmluvy - hardware a služby nasledovne:  

Termín začatia plnenia: 09.09.2014 

Termín ukončenia plnenia: 30.09.2014 

 

3.2. Presný termín začiatku plnenia oznámi KELCOM obci najneskôr 2 pracovné dni vopred.  

 

3.2 KELCOM sa zaväzuje poskytnúť jednotlivé implementačné služby bez odkladu po doručení 

hardware a/alebo software, na ktorý sa predmetná služba vzťahuje, v mieste plnenia. 
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Čl. 4 

Nadobudnutie vlastníckeho práva  

 

4.1  Obec  nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až úplným zaplatením dohodnutej 

ceny diela. 

 

4.2. Prechod nebezpečenstva škody na predmete zmluvy prechádza na obec dňom odovzdania 

a prevzatia diela. O tejto skutočnosti bude spísaný doklad – Preberací protokol. 

 

Čl. 5 

Záruka za tovar, servis 

 

5.1. KELCOM  poskytuje štandardne na HW záruku 24 mesiacov. 

 

5.2. Prípadné vady predmetu zmluvy bude obec reklamovať písomne u o KELCOMU v lehote 24 

mesiacov odo dňa prevzatia. 

 

5.3. Po uplynutí záručnej doby sa servis riadi platným cenníkom servisných služieb predávajúceho  

alebo dodatočne uzatvorenou servisnou zmluvou. 

 

5.4. Záručný a pozáručný servis dodaných zariadení je trvale zabezpečený v akreditovanom 

servisnom pracovisku KELCOMU kontakt, tel./fax  042/4450 900,   mail : kelcom@mail.t-

com.sk, mobilné t. číslo  0905 / 704 912.  

 
5.5. Reklamácia diela a jeho funkcie musí byť doručená KELCOMU  v písomnej forme (fax, e-

mail) a musí obsahovať popis závady resp. predmetu reklamácie pričom sa KELCOM zaväzuje 

odstrániť predmet reklamácie prípadne navrhnúť postup k odstráneniu závady a pod. najneskôr do 

24 hodín od doručenia reklamácie. 

 

5.6.  KELCOM  garantuje funkčnosť diela počas celej záručnej doby.  

 

 

Čl. 6 

Osobitné ustanovenia 

 

6.1.  Obec zabezpečí pre KELCOM dodanie podkladov potrebných k realizácii  dodávky hardware 

a pre inštaláciu káblových trás.  

 

6.2. Obec v technických veciach zastupuje technický dozor podľa čl. 10.  

 

6.3.  KELCOM  je povinný:  

-  dodať predmet zmluvy obci v požadovanom rozsahu a množstve v dohodnutom termíne 

plnenia, v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite a výbave s príslušnými dokladmi, 

ktoré sa viažu k predmetu zmluvy a sú potrebné na riadne užívanie diela. 

- vykonať montáž a zaškolenie /pred odovzdaním diela predviesť jeho funkčnosť/ 

- nainštalovať systém tak, aby neumožňoval porušenie zákona o ochrane osobných údajov 

 

6.4.  Obec je povinná:  

- prevziať predmet zmluvy len bez závad a nedorobkov 

- po ukončení  a odovzdaní diela riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu za základe faktúry 
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- poskytnúť KELCOMU potrebnú súčinnosť pri realizácii diela najmä: sprístupniť 

priestory, v ktorých bude KELCOM  realizovať dodávku, tieto priestory dostatočne 

vykurovať, osvetľovať a zaistiť prívod elektrickej energie NN 220 V ). 

 

6.5 O súčinnosť, prípadne o odovzdanie podkladov potrebných k realizácií dodávky hardware  

musí byť obec včas požiadaná. 

 

Čl. 7 

Odstúpenie od zmluvy 

 

7.1.  Zmluvné strany sú oprávnené  odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch podstatného porušenia 

tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán. Zmluvné strany považujú za prípady podstatného 

porušenia tejto zmluvy, najmä ak:  

a) KELCOM bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 5 pracovných 

dní, 

b) KELCOM bez dôvodu zastaví práce na zhotovení diela, alebo inak prejaví svoj úmysel 

nepokračovať v plnení tejto zmluvy, 

c) KELCOM nedodrží kvalitu práce a materiálov, 

d) KELCOM bez predchádzajúceho súhlasu obce prevedie všetky, alebo niektoré práva 

a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby 

e) ak je obec v omeškaní so splatnosťou faktúry viac ako 14 dní od splatnosti  

 

7.2.  KELCOMU v prípadoch uvedených v bode 7.1. tohto článku nevzniká nárok na náhradu 

škody. Obec je povinná zaplatiť KELCOMU čiastku zodpovedajúcu cene už riadne vykonaných 

a odsúhlasených prác.  

 
 

7.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, 

pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú vyfakturované podľa 

zmluvných cien faktúrou a obec uhradí náklady, ktoré preukázateľne vznikli KELCOMU 

a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.  

 

 

 

Čl. 8 

Bezpečnostné predpisy 
  

8.1  Povinnosti KELCOMU: 

 

 KELCOM  vykoná dielo na vlastné náklady, na vlastné nebezpečenstvo podľa pokynov 

obce. KELCOM sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s platnými právnymi predpismi SR a 

technickými normami. KELCOM bude pri plnení zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. 

 

 KELCOM zodpovedá za zaistenie bezpečnosti práce a dodržanie zásad bezpečnosti práce 

ustanovených v ZP vyhl. č.59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 

bezpečnosti práce a techn. zariadení, vyhláška č. 147/2013 Z.z. , ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach 

s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
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činností, zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

neskorších predpisov.  

 

 KELCOM je v oblasti požiarnej ochrany povinný: 

 

 Pri stavebných, resp. iných prácach, neobmedziť priechodnosť komunikácií, 

nezatarasovať nástupné  plochy pri jednotlivých objektoch, neskladovať horľavý  materiál 

v požiarne nebezpečnom priestore stavebných objektov, na únikových cestách, v každom 

čase zabezpečiť priechodnosť požiarno-technických prostriedkov. 

 

 Pri manipulácii s horľavými kvapalinami dodržiavať ustanovenia STN 65 0201. 

 

 Dodržiavať v plnom rozsahu ustanovenia zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov a tiež vnútropodnikových dokumentov „Organizácia PO“, 

„Požiarno-poplachové smernice, Požiarny poriadok pracoviska, Evakuačné plány“. 

 

 KELCOM garantuje, že nedôjde k poškodeniu  údajov v IS, ich úniku a zneužitiu. 

 

Čl. 9 

Zmluvné pokuty 

 

9.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:  

a) v  prípade  ak sa KELCOM z jeho viny dostane do omeškania s odovzdaním diela, je 

povinný zaplatiť  obci zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý aj začatý 

deň omeškania, 

b) v  prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže KELCOM vyúčtovať obci úrok 

z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

 

 

Čl. 10 

Technický dozor 
 

10.1.  Technický dozor zo strany obce bude vykonávať : Bc. Radomír Brtáň 
 

Čl. 11 

Záverečné ustanovenia 

 

 

11.1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom tieto dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy.  

 

11.2. Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.  

 

11.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou v priebehu realizácie 

prác sa budú riešiť prednostne rokovaním medzi zmluvnými stranami. Ak sa zmluvné strany 

nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa zmluvné strany s doriešením sporu na 

príslušný súd.  
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11.4. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej 

podpísaní KELCOM obdrží jedno vyhotovenie zmluvy a obec dve vyhotovenia zmluvy.  

 

11.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka  

v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na 

vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí bude zverejnená na webovom sídle 

Obce Košeca.  

 

11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, 

nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.  

 

 

V Košeci dňa 08.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Ing. Dzurko Ján, konateľ                                     Bc. Radomír Brtáň, starosta obce 

   za Kelcom Dubnica s.r.o.                                        za Obec Košeca   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


