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Zmluva o dielo č. PD/BS/2017004 

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 
 

1. ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1. Objednávateľ:    Obec Okružná 
Okružná 15 
082 12  Kapušany 
Zastúpený starostom p. Vladimírom Magačom 
IČO: 00 327 522   
DIČ: 2021225635 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK38 5600 0000 0088 1955 3005 
Tel.: +421 51 794 2170 
Mobil: +421 903 909662 
E-mail: obecokruzna@azet.sk, obec.okruzna@gmail.com  
Web: www.okruzna.sk  
 
 

1.2.Zhotoviteľ:           RIMI-Security Bardejov s.r.o. 
Duklianska 14 
085 01  Bardejov 
zastúpený konateľom spoločnosti Ing. Jánom Duboveckým 
IČO: 31 731 643   
DIČ: 2020510118 
IČ DPH: SK2020510118 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
IBAN: SK82 7500 0000 0040 0787 6871                       
Tel.: +421 54321 4444 
E-mail: rimibj@rimibj.sk 
Web: www.rimibj.sk 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 3207/P,   
deň zápisu: 01.08.1996 

 
2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

 
2.1. Miesto plnenia:    Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené dielo na adrese objednávateľa.   
2.2. Termín stavby:  

2.2.1. Začatie:        dňom účinnosti zmluvy o dielo 
2.2.2. Ukončenie:   do 1 mesiaca po účinnosti zmluvy o dielo (ZoD) 

 
3. PREDMET PLNENIA 

 
3.1. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie: 
 Vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) bezpečnostného systému (BS) pozostávajúceho z nasledovných 
bezpečnostných systémov: 
a) Kamerový systém, 
b) Verejné osvetlenie, 
c) Varovný systém, 
d) Infraštruktúra potrebná pre napájanie, vzájomnú komunikáciu a prenos dát, dohľadový systém. 
 
Projektová dokumentácia bude obsahovať: 
1. Technický opis a návrh riešenia kamerového systému, návrh monitorovaných priestranstiev. 
2. Technický opis a návrh riešenia verejného osvetlenia priestranstiev za účelom zvýšenia bezpečnosti 
3. Technický opis a návrh riešenia varovného systému obyvateľstva v prípade hroziaceho nebezpečenstva. 
4. Technický opis a návrh riešenia infraštruktúry potrebnej pre napájanie, vzájomnú komunikáciu 
a prenos dát jednotlivých bezpečnostných systémov, technický opis a návrh riešenia dohľadového 
systému. 
5. Spracovanie situačných výkresov rozmiestnenia kamier, osvetlenia, varovného systému a infraštruktúry. 
6. Vyhotovenie blokovej schémy. 
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7. Svetelno-technické výpočty (ak je to nevyhnutné pre správne osvetlenie cestnej komunikácie 
a jednotlivých objektov a verejných priestranstiev). 
8. Rozpočet a výkaz výmer. 
 
Stupeň PD: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu.  
 

4. ČAS PLNENIA 
 

4.1. Zhotoviteľ  sa zaväzuje,  že dodá a prevedie  predmet dojednaný v článku 3.1. tejto zmluvy do 1 mesiaca od 
účinnosti zmluvy o dielo. 

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 
 

5. CENA 
 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a činí čiastku 3.000,- EUR (slovom tritisíc eur) bez DPH. 
Cena bez DPH  3.000,-€ 
DPH 20 %     600,-€ 
Cena s DPH  3.600,-€ 

 
6. FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa článku 5. tejto zmluvy platbou proti 

dokumentu. Dokumentom pre tento prípad je faktúra zhotoviteľa. 
6.2. Po ukončení diela na základe vystavenej faktúry objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu vo výške 

3.600,-EUR s DPH.  
6.3. Fakturácia a úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie bude zrealizovaná po pridelení nenávratného 

finančného príspevku (NFP) na základe vystavenej faktúry. 
6.4. Splatnosť faktúry je 14 dní. 
6.3. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť voči objednávateľovi v prípade omeškania úhrady faktúr úrok z omeškania 

v zmysle platných predpisov (§ 369 v náväznosti na § 502 Obč.zák.) 
 
 

7. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 
 
7.1. Objednávateľ  sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu pri zadovážení 

podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie doplňujúcich údajov a spresnení podkladov.  
7.2. Objednávateľ je povinný vo vzájomne dohodnutých termínoch, minimálne však na začiatku a pred ukončením 

spracovania jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie, zvolať technickú radu za účelom prerokovania 
rozpracovanej projektovej dokumentácie s objednávateľom. Z rokovania každej technickej rady je objednávateľ 
povinný spracovať záznam, ktorý sa stane súčasťou podkladov na spracovanie projektovej dokumentácie. 

7.3. Za celý priebeh projektových prác, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy je zodpovedný 
zhotoviteľ. 
 

8. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 
  
8.1. Objednávateľ  umožní  zhotoviteľovi  vykonávať práce  priamo súvisiace  s dodávkou  projektovej 

dokumentácie na základe požiadavky aj v mimopracovnej dobe. 
8.2. Objednávateľ  zabezpečí  účasť  svojho pracovníka  pri preberaní  dokončeného diela. 

 
9. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 

 
9.1. Zhotoviteľ včas oznámi objednávateľovi  termín prevzatia predmetu zmluvy. 
 

10. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
  

10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. 
10.2. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis. V zápise o odovzdaní a prevzatí diela sa zhodnotí 

akosť vykonaných prác, súpis zistených vád a nedorobkov s termínom ich odstránenia. Obsahom zápisu je 
vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá a pokiaľ nie, uvedie sa v ňom dôvod neprevzatia diela. 
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11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA 

 
11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi poskytnutím diela inej osobe bez súhlasu 

objednávateľa. 
11.2. Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi zavineným nesplnením svojich záväzkov, 

neoprávneným nakladaním s dielom alebo omeškaním, ako aj za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi v dôsledku 
rozhodnutia tretej osoby, ktoré je pre objednávateľa záväzné. 

11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa čl. 2 tejto zmluvy, ktoré malo v deň jeho odovzdania objednávateľovi, 
ak sa prejavili do šesť mesiacov odo dňa odovzdania. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené 
nevhodnými pokynmi objednávateľa, alebo tretej osoby, ktorej rozhodnutie je pre objednávateľa záväzné. 
Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov do diela alebo inej úpravy 
diela vykonanej proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu. 

11.4. Reklamáciu vady plnenia objednávateľ uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk zástupcu 
zhotoviteľa. 

 
12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
12.1. Zmluva je uzatvorená prejavením súhlasu s celým jej obsahom druhou zmluvnou stranou. Súhlas je prejavený 

riadnym potvrdením a podpísaním tejto zmluvy oprávneným zástupcom druhej zmluvnej strany. Zmluva 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

12.2. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak 
budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

12.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre objednávateľa a jedno vyhotovenie 
pre zhotoviteľa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
V Bardejove dňa 30.08.2017               .......................................................        ...................................................... 
                                                              pečiatka a podpis objednávateľa              pečiatka a podpis zhotoviteľa 


