
ZMLUVA O DIELO č. 01/2022 

 
uzatvorená v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ:  Obec Hrašovík 

 Hrašovík 36, 044 42  Rozhanovce 

 v zast.: Renáta Demková, starostka 

 IČO: 00691232 

 DIČ: 2021261319 

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

 SK11 5600 0000 0004 5740 3002 

 Neplatca DPH 

 (ďalej len "objednávateľ") 

  

Zhotoviteľ:  Vladimir Bučko - BUKY 

 Hrašovík 89, 044 42  Rozhanovce, t.č. 0905 617 887 

 IČO: 14387590 

 IČ DPH: SK1020624055 

 Bankové spojenie: SK54 0900 0000 0000 8218 8392 

 (ďalej len "zhotoviteľ") 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany sa  rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo, predmetom ktorej je 
vykonanie diela „Kamerový systém s možnosťou rozšírenia na 16 kamier", pre 
objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná 
objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto 
zmluve pre objednávateľa vykoná: 
Montáž kamerového systému 2 farebných kamier min. 4MP zobrazením,  umiestnených 
na zvonici kostola a na stĺpe pri detskom ihrisku, prepojenie optickým káblom (cca 
600m) so záznamovým zariadením umiestneným na obecnom úrade, s možnosťou 
rozšírenia siete  podľa potrieb obstarávateľa na 16 kamier.  

3. Dielo bude realizované v obci Hrašovík, od zvonice kostola sv. Marty po obecný úrad. 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo podľa špecifikácií 

uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa 
zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané 
dielo prevziať. 

5. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi prístup a vstup na miesto realizácie diela. 

Čl. II 

Cena za vykonanie diela 

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi za vykonané 
dielo sumu vo výške 2 247,12 EUR (slovom dvetisícdvestoštyridsaťsedemeur, 



ZMLUVA O DIELO č. 01/2022 

 

2 

 

dvanásťcentov) s DPH. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté 
náklady na vykonanie prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác. 

2. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra , vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu 
zmluvy. Faktúra bude splatná do 5 dní od jej odoslania objednávateľovi.  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr  do 5 dní odo dňa 
odovzdania diela. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet 
zhotoviteľa. 

Čl. III 

Termín plnenia diela 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 30.05. 
2022. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.   

2. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných prác. 

Čl. IV 

Vykonanie diela a jeho odovzdanie 

1. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na svoje 
náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, bezpečnostné, 
špecifické a právne predpisy. Zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestoroch objednávateľa..  

2. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa ústne. Po odovzdaní diela bude 
spísaný zápis, z ktorého bude zrejmý stav diela.  

3. K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty, doklady o vykonaných skúškach, 
revízne správy a pod. podľa všeobecne záväzných predpisov. 

Čl. V 

Zodpovednosť za vady diela a záručná doba 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady 
vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinnosti. 

2. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela od jeho odovzdania v záručnej lehote 24 
mesiacov. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 5 dní od uplatnenia 
oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom 
technicky možnom termíne. 

4. Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí 
objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň 
omeškania. 

5. Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy 
za každý deň meškania. 

Čl. VI 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom 
objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy 
objednávateľom zhotoviteľovi. 
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2. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k 
porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k 
ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa 
pri zhotovení diela. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a 
tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela. Odstúpenie musí byť oznámené druhej 
zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná 
strana odstupuje. 

4. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

5. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z 
ktorých 1 je určené pre zhotoviteľa a 2 pre objednávateľa. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. 
 

 

 

 

 

 

Objednávateľ  Zhotoviteľ 

V Hrašovíku, dňa 02.05.2022.  V Hrašovíku, dňa 02.05.2022. 

   

   

   

   

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

Renáta Demková, 

 starostka obce Hrašovík 

 V. Bučko- BUKY 

   

 


