
ZMLUVA O DIELO 

,,Športová hala- kamerový a zabezpečovací systém" 

uzavretá podľa§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 
medzi nasledujúcimi účastníkmi na jednej strane ako 

Zhotoviteľ: 
so sídlom: 
IČO: 
DIČ/IČ DPH: 
Zapísaný: 
peňažný ústav: 
číslo účtu: 
v mene kt. koná: 
tel.: 
e-mail:

Objednávateľ: 
so sídlom: 
IČO: 
DIČ: 
v mene kt. koná: 
tel.: 
e-mail:

eSOtech, s.r.o. 
Skalité č.1494, 023 14 Skalité 
46241353 
2023303040 

Tatra banka a.s. 
SK1811 0000 0000 292 986 1706 
Ján Sojka 
+421 918 810 002
esotech@eskalite.sk

a na strane druhej ako 

Obec Skalité 
Skalité č.598, 023 14 Skalité 
00314285 
2020553260 
PaedDr. Jozef Cech 
(00421) 41 / 42 54 630 
starosta@skalite.sk 

za týchto vzájomne dohodnutých podmienok 

1. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kompletný kamerový a zabezpečovací systém pre 
zákazku s názvom: ,,Športová hala- kamerový a zabezpečovací systém " (ďalej len „dielo") a zabezpečiť 
jeho sprevádzkovanie. Špecifikáciu predmetu zmluvy obsahuje príloha č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včasné vykonanie diela 
dohodnutú cenu. 

2. Cena za dodávku diela

2.1 Cena za dodávku diela, uvedeného v článku 1 tejto zmluvy, bola stanovená vyhodnotením cenových 
ponúk zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v sume 5979,58 EUR s DPH 
(slovom: päťtisícdeväťstosedemdesiatdeväť EUR a päťdesiatosem centov s DPH). Dodávateľ je platiteľom 
DPH. 
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2.2 V dohodnutej cene podľa článku 2.1 je zahrnutá odmena za dodávku, inštaláciu a uvedenie di, 

do prevádzky. 

2.3 Cena za dodanie diela je splatná v celosti po jeho úplnom dodaní zhotoviteľom a protokolárnom 

odovzdaní diela objednávateľovi. Dohodnutú cenu zhotoviteľ vyfakturuje objednávateľovi najneskôr 

do 14 kalendárnych dní od odovzdania diela. Cena je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia 

faktúry objednávateľovi. 

2.4 Výšku ceny za dodanie diela nesmú účastníci meniť počas celého trvania zmluvného vzťahu. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Zhotoviteľ: 

a) je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo podľa podmienok tejto zmluvy

a odovzdať ho objednávateľovi,

b) postupuje pri vykonávaní diela samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania diela viazaný

pokynmi objednávateľa,

c) zodpovedá za včasnosť dodania diela, úplnosť, odbornú kvalitu a súlad diela s všeobecne záväznými

právnymi predpismi Slovenskej republiky, platnými v čase odovzdania diela,

d) je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa vykonanie diela stane nemožným z dôvodov na strane

objednávateľa alebo ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvnej povinnosti zo strany objednávateľa.

3.2 Objednávateľ: 

a) je povinný vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu,

b) je povinný poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pre plnenie povinností vyplývajúcich z tejto

zmluvy v sídle zhotoviteľa,

c) je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním a odovzdaním

diela a márne uplynie náhradná lehota, ktorú poskytol zhotoviteľovi na odovzdanie diela alebo ak dôjde

k podstatnému porušeniu zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli považovať za podstatné všetky povinnosti uvedené v zmluve. 

3.4 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strane. Nárok na náhradu škody týmto nie je dotknutý. V prípade odstúpenia od zmluvy 

ktoroukoľvek zo zmluvných strán, sú zmluvné strany povinné vrátiť si plnenia, ktoré si pred odstúpením 

od zmluvy navzájom poskytli. 

4. Odovzdanie diela

4.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť dodať dielo po dodaní všetkých potrebných materiálov jeho riadnym 

ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi do 25.08.2020. 

4.2 Dielo sa považuje za riadne vykonané a odovzdané uvedením do činnosti na zariadení objednávateľa 

v prítomnosti zástupcov oboch zmluvných strán a podpisom písomného protokolu o prevzatí 

a odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje najmä 

aktuálne a presné označenie zmluvných strán a ich oprávnených zástupcov, potvrdenie o vykonaní 

skúšky diela, dátum odovzdania a prevzatia diela, podpísania protokolu a podpisy zástupcov zhotoviteľa 

a objednávateľa. 

2 



S. Zodpovednosť za vady

..:í.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. 

5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, vzniknuté po čase uvedenom v článku 5.1, len ako boli 

spôsobené porušením jeho povinnosti. 

5.3 Pri vadách diela platia primerane ustanovenia § 436 až 441 Obchodného zákonníka. 

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia na webovom sídle Obce Skalité. 

6.2 Táto Zmluva je povinne zverejňovaná podľa § Sa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých Zákonov v znení neskorších predpisov. 

6.3 Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto zmluve medzi zmluvnými 

stranami strácajú dňom účinnosti tejto zmluvy platnosť a sú plne touto zmluvou nahradené. 

6.4 Zmluvu je možné meniť iba dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú formu, inak všetky 

tzv. zmeny sú absolútne neplatné. 

6.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a včas si oznámiť zmeny všetkých údajov relevantných pre tento 

zmluvný vzťah. 

6.6 Táto zmluva sa spravuje výlučne hmotným právom platným v Slovenskej republike, najmä 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. Všetky spory tejto zmluvy týkajúce sa alebo s ňou súvisiace budú 

riešené slovenským i súdmi podľa slovenského Civilného sporového poriadku. 

6. 7 Zhotoviteľ v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje, že súhlasí aby jeho osobné údaje získané v súvislosti s touto zmluvou spracoval objednávateľ v

rámci svojej činnosti po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie výkonu práv a plnení povinností

vyplývajúcich z tejto zmluvy.

6.8 Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach, pričom zhotoviteľ obdrží 1 exemplár a objednávateľ 

obdrží 2 exempláre. 

6.9 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že s textom a obsahom zmluvy bez výhrad súhlasia, táto bola 

vyhotovená podľa ich riadne, zrozumiteľne, slobodne a vážne prejavenej vôli, čo potvrdzujú svojimi 

podpismi. 

V Skalitom dňa 6.2.2020. 

e5Qtech s.r.o.

Skalit� 94, 023 14 Skalité
IČO: 46 

........ l.Č.llE' •. SK?.Q?;rn����? ............... . 

Zhotoviteľ 

V Skalitom dňa 6.2.2020. 

Objednávateľ .-\· 
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