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ZMLUVA O DIELO  
Č. 36 / 2012 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
  

1.1. Objednávateľ: Obec Braväcovo 
 Braväcovo 196,  976 64 Braväcovo 
Zastúpený:   
vo veciach zmluvných a technických: Ing.Peter Baliak   –  starosta obce 
IČO: 00313301 
DIČ:  2021223050 

       bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. Brezno 
       č.účtu.   2000892001/5600 

telefón: 048/6198132   
e-mail: obecbravacovo@stonline.sk 

 

 
1.2. Zhotoviteľ: MICRONIX, spol.s.r.o. 
 Jegorovova 37,  974 01 Banská Bystrica 

 
Zastúpený: 
vo veciach zmluvných a technických: Július Belko - bezpečnostné systémy 
IČO: 316 437 61 
DIČ:   316 437 61/651 
bankové spojenie: Citibank, a.s. Banská Bystrica. 
č. účtu: 2104270004 / 8130 
telefón: 048 / 47257 43, 42, 40, 
Zapísaná: v obchodnom registri  Okr. súdu Ban. Bystrica, oddiel Sro, vložka 3277/S  

e-mail:  video@micronix.sk 
 
 

II. VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE A ZHOTOVENIE DIELA 
2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy sú: 
2.1.1. Podklady k výberu zhotoviteľa stavby nadväzujúce na obchodnú ponuku vypracovanú zo dňa 1.06.2012  

a to na základe výzvy zo strany objednávateľa 
2.2.  Východiskové údaje: 
2.2.1. Predmet obstarania:            Ochrana majetku obce a občanov – prevencia 
 Názov a miesto stavby:        monitorovanie vybraných priestorov v obci Braväcovo 
2.3. Zhotovenie diela /stavby/: 
2.3.1. Zhotovenie diela vykoná ako zhotoviteľ: MICRONIX, spol.s.r.o., Banská Bystrica  
2.3.2. Riadenie a výkon stavebných prác bude zabezpečovať:  Roman Veisháb 

 
III. PREDMET PLNENIA 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve.  

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dokončené dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve, zaplatiť dohodnutú cenu a poskytnúť dohodnuté  spolupôsobenie.  

3.3. Predmetom  tejto zmluvy je dodávka systému monitorovacej techniky, komponentov CCTV podľa 
priloženej ponuky vypracovanej dňa 1.06.2012 v plnom rozsahu. 

3.4. Miesto plnenia je obec Braväcovo. 



 2 

IV. ČAS PLNENIA 
4.1. V zmysle požiadavky Zhotoviteľa Objednávateľ potvrdzuje, že objekt firmy je v takom štádiu, že Zhotoviteľ 

môže začať s realizáciou CCTV techniky k termínu od 2.07.2012 
4.2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vyhotoviť dielo v zmysle čl. III. jeho riadnym dokončením a odovzdaním 

vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v týchto etapách a v dohodnutom čase :   
4.2.1.  montáž – inštalácia kabeláže ( videosignál, napájanie  ), osadenie, nastavenie a spustenie systému        
            komponentov CCTV techniky 

 
Termín začatia: 2.07.2012  
Termín dokončenia: 12.07.2012 
  
Konečný termín odovzdania predmetu diela: 12.07.2012  

 
4.3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od  riadneho a včasného spolupôsobenia 

objednávateľa, dohodnutého v  tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s  poskytnutím 
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. 

4.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a za zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu 
(vypracovaná ponuka).  Prípadné rozšírenie systému sa bude naceňovať v novej ponuke. 

4.5. Dohodnutá doba vyhotovenia diela v rámci jednotlivých etáp sa predlžuje o dobu omeškania 
objednávateľa s plnením záväzkov voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy. Pri takto predĺženej dobe 
vyhodnotenia diela nie je možné uplatňovanie zmluvných sankcií objednávateľom. Dohoda o nových 
zodpovedajúcich termínoch bude vyhotovená v písomnej forme ako dodatok k tejto zmluve. 

4.6. Objednávateľ sa so zhotoviteľom dohodli, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré   
by zhotoviteľovi bránili vykonávať potrebnú stavebnú činnosť (montážne práce a pod.) sa doba dokončenia 
ucelenej časti diela oddiali. Pokiaľ takýto stav nastane, na prerušení prác sa musia Objednávateľ 
a Zhotoviteľ spoločne dohodnúť. 

 
V. CENA 

5.1. Cena diela v zmysle článku II. tejto zmluvy o dielo je dohodnutá v súlade s stanoveniami zákona NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 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. Cena sa stanovuje dohodou a platí 
v zmysle ponuky Zhotoviteľa, ktorú obe zmluvné strany považujú za záväzný  maximálny rozpočet ceny diela, 
podľa rozpisu v prílohe č. 1 tejto  zmluvy, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a to v nasledovnej výške: 
5.1.2. pri podpísaní odovzdávacieho protokolu bude predložená faktúra vo výške 100% z celkovej ceny 
 a to so splatnosťou 21 dní od jej doručenia.  

 
Cena za dielo celkom:   5 010,-  EUR  

Slovom:   Päťtisícdesať eur    

 
Cena bez DPH                 4 175,-  EUR 
DPH 20 %:                          835,-  EUR  
Spolu:                              5 010,-  EUR 
 

VI.  PLATOBNÉ  PODMIENKY 
6.1. Doporučené ceny sú určené aktuálnym cenníkom, ktorý bude odberateľovi zasielaný e-mailom resp. 

poštou.   
6.2. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa  § 15 ods.2 zákona č.289/1995 Z.z. o DPH v znení neskorších 

noviel a číslo zmluvy. V prílohe faktúry bude pripojený preberací protokol podpísaný zodpovednými 
pracovníkmi zmluvných strán. 

6.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za dodaný tovar + práce  v lehote do 21 dní od duručenia 
faktúry  
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VII.  PRECHOD VLASTNÍCTVA  A NEBEZPEČENSTVA ŠKODY 
7.1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru + prácam jeho zaplatením. 
7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho protokolárnym odovzdaním a prevzatím 

tovaru. 
 

VIII.  ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
8.1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve ustanovené  inak, predávajúci zodpovedá za škodu v zmysle ustanovení 

Obchodného zákonníka. 
 

IX.  ZÁRUČNÁ DOBA A SERVIS 
9.1.  Zhotoviteľ poskytuje na realizovanú dodávku záruku v trvaní: 

na komponenty DAHUA - 24 mesiacov 
na komponenty  SHANY - 24 mesiacov 
odo dňa jej protokolárneho odovzdania a prevzatia. 

9.2. Po uplynutí záručnej doby prípadné vady odstráni predávajúci v rámci pozáručného servisu za odplatu. 
 

X.  ZMLUVNÉ  POKUTY 
10.1. V prípade neuhradenia  faktúry v dobe splatnosti, môže si predávajúci uplatniť  u kupujúceho úrok 

z omeškania vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania. 
10.2. V prípade, že predávajúci nedodá predmet zmluvy uvedený v čl.2 v termíne podľa čl.3 bod 3.1, môže si 

kupujúci uplatniť u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny dodávky celkom za každý  deň 
omeškania. 

 
XI.  ZÁVEREĆNÉ  USTANOVENIA 

11.1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami odsúhlasenými oboma  zmluvnými 
stranami. 

11.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
11.3. Práva a povinnosti zmluvných strán  neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou Slovenskej 

republiky, najmä Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a ďalšími  súvisiacimi predpismi, 
pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak. 

11.4. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana si ponechá  dve 
vyhotovenia. 

11.5. Táto zmluva  nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka. 

 
 
 
V  Braväcove, dňa  27.06.2012   V Banskej Bystrici, dňa 27.06.2012  
 
 Za objednávateľa :  Za zhotoviteľa : 
 
 
 
 
  
 
 
 ................................................... ................................................... 
 Ing.Peter Baliak Július Belko 
                    starosta obce                                                                                            bezpečnostné systémy
  


