
 

ZMLUVA  O DIELO č. 20190619/A 
uzatvorená podľa § 536 a násl. obchodného zákonníka 

 
 
 
 
 

Čl.  I. 
ZMLUVNÉ  STRANY 

 
    1, Označenie zhotoviteľa, ktorého identifikačné údaje sú: 
        Zhotoviteľ                       : ORYM spol. s r.o. 
        Nám. sv. Anny 21, 911 01 Trenčín 
        Zastúpený                                         : Ing. Miroslav Brodanský – konateľ spoločnosti 
        Bankové spojenie                                   : ČSOB 
        Číslo účtu                                                : 4002431769/7500 
        IBAN     : SK7775000000004002431769 
        IČO                                                         : 36 307 441 
        DIČ                                                         : 2020176356 
        IČ DPH     : SK2020176356 
        Licencia na technickú službu  : č.PT 002046 
       e-mail:   
 
  2,  Označenie objednávateľa, ktorého identifikačné údaje sú: 
        Objednávateľ                                   : Mesto  Stará Turá 
 
       
  Zastúpený                                                      :  PharmDr. Leopold Barszcz, primátor mesta 
        Splnomocnený na rokovanie vo veciach 
        a) technických     :   Ing. Marek Miklovič,  tel. č.: 032 7461616,   
                                                                                     e-mail:  marek.miklovic@staratura.sk 

        b) zmluvných    :   JUDr. Jozef Šuchta, tel. č.: 032 7461619, 
                                                                                      e-mail: jozef.suchta@staratura.sk 
        Bankové spojenie                                  :  VÚB, a.s. 
        Číslo účtu                                              

          IBAN  : SK13 0900 0000 0050 6077 7762 
                                                                                      
 
        SWIFT     :          
        IČO                                                : 00312002 
        DIČ                                                       : 2020381900 
 
 



Čl.II. 
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE  

 
2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo č. 20190619/A (ďalej len „táto zmluva“) je 
ponuka zhotoviteľa zo dňa 28.2.2019, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy.   
 
2.2 Východiskové údaje: 

2.2.1 Názov diela: Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému mesta Stará Turá 
2.2.2 Miesto diela:  Stará Turá 
2.2.3 Investor:  Mesto Stará Turá 
2.2.4 Termíny stavby: 
 začatie:  7 dní od podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 dokončenie a odovzdanie: Do 60 dní od začatia prác. 

 
 

Čl. III. 
PREDMET PLNENIA 

 
3.1 Predmetom tejto zmluvy 
 
3.1.1 Predmetom tejto zmluvy je rozšírenie kamerového monitorovacieho systému mesta 
Stará Turá. 

 
3.1.2 Dodávku tovarov tvorí monitorovací systém pozostávajúci z 3ks IP kamier, 
záznamového a monitorovacieho zariadenia a komponentov na prenos signálu. Celkový popis 
je v prílohe č.1 tejto zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
     
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kompletne vykoná súvisiace služby spojené s umiestnením, 
montážou a zapojením predmetu plnenia podľa bodu 3.1 vrátane montážneho materiálu, 
montážnych konzol, stĺpov inštalačných prvkov a potrebného softvérového vybavenia. 
 
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  
 
 

Čl. IV.  
ČAS PLNENIA 

 
4.1 Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III je nasledovný: Podľa čl. II. bod 2.2.4. 
 
4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v ponúknutom skoršom termíne.  
 
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 zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu.  
                                                                                      



Čl.V. 
CENA 

 
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
 
5.2 Celková cena za realizáciu predmetu zmluvy podľa čl. III je 12.996,-EUR 
(dvanásťtisícdevästodeväťdesiatšesť,- eur) s DPH. 
 
5.3 V cene za realizáciu predmetu zmluvy podľa čl. III sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa 
potrebné na kompletnú realizáciu predmetu zmluvy podľa čl. III. 
 
5.4 Ak zhotoviteľ dodatočne zistí potrebu dodávky tovarov a vykonanie súvisiacich prác, 
ktoré nie sú zahrnuté v cene za realizáciu predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný vopred túto 
skutočnosť prerokovať s objednávateľom, a na takýto rozsah prác sa zmluvné strany dohodnú 
na uzavretí dodatku  k tejto zmluve. V prípade, ak  sa  postupy podľa  predchádzajúcej vety 
nesplnia, objednávateľ nie je povinný uhradiť práce, ktoré nie sú zahrnuté v cene diela podľa 
tejto zmluvy.  
 
5.5  Ak objednávateľ pri realizácii predmetu plnenia požiada o zmeny, doplnky, redukciu 
alebo rozšírenie predmetu plnenia, je povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto zmien, 
ktorý zhotoviteľ ocení a zmluvné strany dohodnú dodatok k zmluve do 15 dní po dohodnutí 
novej ceny predmetu plnenia. 
Spôsob ocenenia zmien: 
a) ceny dodávok tovarov sa určia podľa obvyklých cien ponuky zo dňa 28.2.2019, 
b) ceny súvisiacich služieb spojené s umiestnením, montážou a zapojením tovarov sa určia 
podľa dohody. 
  

Čl. VI.  
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a 
odošle objednávateľovi po čiastkových plneniach dodávok na základe odovzdávacích 
protokolov a konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ po realizácii celého predmetu zmluvy, 
vykonaní komplexných skúšok funkčnosti a písomnom prevzatí realizovaného predmetu 
zmluvy objednávateľom.  
 
6.2 Zmluvné strany sa touto zmluvou dohodli, že objednávateľ je oprávnený zadržať do 5 % 
zo zmluvne dohodnutej celkovej ceny predmetu plnenia ako garanciu kvality služieb, zmluvne 
dohodnutého termínu plnenia predmetu zmluvy, odstránenia vád a nedorobkov. V prípade, že 
ukončené dielo nebude vykazovať žiaden z nedostatkov citovaných v predchádzajúcej vete, je 
objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi celú cenu diela uvedenú v bode  5.2. tejto zmluvy. 
 
6.3 Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje: 

a) označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ 
b) číslo zmluvy, 
c) číslo faktúry, 
d) deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, 
e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu, 
g) rozpis už fakturovaných čiastok, ak takéto boli 
h) označenie diela, 
i) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.  



 
6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ 
je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty  
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 
 
6.5 Lehota splatnosti faktúr je 21 dní od doručenia. 
 
 

Čl. VII. 
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ  ZA VADY 

 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  
 
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jej odovzdania objednávateľovi. 
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností. 
 
7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené  použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.  
 
7.4 Záručná doba na novo dodané tovary a súvisiace služby je 36 mesiacov a začína plynúť 
odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 
                                                                                 

7.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť bezplatne vady. 
 
7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať prípadné vady predmetu plnenia v zmysle bodu 
7.5 do 5 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo 
najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 
 
7.7 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ  do 10 15 
dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia.  
 
7.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 
zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I.  tejto zmluvy 
alebo elektronickou poštou  na e- mailovú adresu  zhotoviteľa, uvedenú v zmluve. 
 
7.9 Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle bodu 8.15, zaniká jeho 
právo zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky. 

 
 

Čl. VIII. 
PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 
8.1 Zhotoviteľ vykoná montáž na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
 
8.2 Zhotoviteľ vykoná realizáciu predmetu plnenia podľa čl. III. tejto zmluvy a v nasledovnom 
členení a rozsahu predmetu plnenia: 

 
8.3 Zhotoviteľ rozmiestni kamery podľa požiadavky objednávateľa. 



 
8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. Zmluvné 
strany sa ďalej dohodli, že zhotoviteľ je povinný pri svojej práci alebo pri práci ďalších osôb, 
prostredníctvom ktorých bude vykonávať objednanú prácu, vytvoriť podmienky na 
zabezpečenie bezpečnosti a zdravia pri práci v plnom rozsahu na svoje náklady, bez ďalšej 
súčinnosti  objednávateľa.   Zhotoviteľ   je  povinný   zabezpečiť  a  vybaviť   pracovisko   pre 
bezpečný  výkon  práce,  pričom  práce  môže  začať  realizovať  až  vtedy,  keď je pracovisko  
náležite zabezpečené a vybavené. Zhotoviteľ preberá zodpovednosť aj  za  akúkoľvek  škodu, 
ktorá vznikne v dôsledku toho, že nevytvorí riadne podmienky pre bezpečnosť práce.  
 
8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.  
 
8.6 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie 
pre tovary, ktoré tvoria predmet plnenia tejto zmluvy najneskoršie do 3 týždňov od ukončenia 
termínu na dokončenie a odovzdanie predmetu tejto zmluvy. 
 
8.7 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy a všetkých ostatných 
dotknutých strán, pokiaľ sú  potrebné pre vykonanie diela najneskoršie do 3 týždňov od 
ukončenia termínu na dokončenie a odovzdanie predmetu tejto zmluvy. 
 
8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ 
nedostaví  a  nevykoná  kontrolu  týchto  prác   bude  zhotoviteľ  pokračovať  v  prácach.   Ak  
objednávateľ  bude  dodatočne  požadovať  odkrytie  týchto  prác  je  zhotoviteľ  povinný toto  
odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce 
neboli riadne vykonané, hradí dodatočne odkrytie prác zhotoviteľ.  
 
8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na 
skúškach. Ak sa objednávateľ na výzvu k odovzdaniu celého diela ako celku alebo jeho časti 
nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený vykonať komplexné vyskúšanie bez jeho účasti.  
 
8.10 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor prostredníctvom svojho zamestnanca:  

Ing. Marek Miklovič,  tel. č.: 032 7461616,  e-mail:  marek.miklovic@staratura.sk. 
 
8.11 Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotovovaného diela po úspešných komplexných 
skúškach funkčnosti a písomnom prevzatí realizovaného diela. Nebezpečenstvo prejde na 
objednávateľa odovzdaním a prevzatím. 
 
8.12 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho riadne dokončenie vrátane vykonania 
všetkých komplexných skúšok funkčnosti predpísaných osobitnými predpismi, technickými 
normami a dohodnutých v tejto zmluve. Komplexným vyskúšaním zhotoviteľ preukazuje, že 
dielo je kvalitné a že je schopné skúšobnej prevádzky. Doklady o výsledkoch týchto skúšok 
podmieňujú prevzatie diela. Komplexné skúšky funkčnosti zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné 
náklady.  
 
8.13 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise 
o  odovzdaní  a  prevzatí  budú  uvedené vady a  nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s                                                                                  
inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela. Tieto zjavné 
vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením 
termínu ich odstránenia.  
 
8.14 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti východiskovým podkladom, zápisom 



a dohodám medzi objednávateľom a zhotoviteľom. 
 
+ doplniť článok resp.  bod o pozáručnom servise zhotoviteľa a prípadný mesačný/ročný 
poplatok za vykonávanie  tohto servisu. 

 
Čl. IX. 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 
9.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III. po termíne uvedenom v bode 4.1 tejto 
zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny uvedenej v bode 5.2 za každý týždeň 
omeškania.  
 
9.2  Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 7.6 tejto zmluvy, zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny uvedenej v bode 5.2 za každý týždeň omeškania.  
 
9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa bodu 7.6 a 7.7 tejto zmluvy 
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny uvedenej v bode 5.2 za každý týždeň 
omeškania.  
 
9.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v zmysle bodu 8.15 v dohodnutom termíne, 
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny uvedenej v bode 5.2 za každý týždeň 
omeškania. 

 
 

Čl. X. 
VYŠŠIA MOC 

 
10.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich 
nemôžu ovplyvniť zmluvné  strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. 
 
10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej 
moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu 
zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa 
odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom 
doručenia oznámenia.  

 
 

Čl. XI. 
SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

 
11.1 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa: 
                                                                              
11.1.1 Odovzdanie priestorov, v ktorých bude predmet plnenia realizovaný  po podpise tejto 
zmluvy o dielo podľa bodu 8.8.  
11.1.2 Možnosť napojenia na odber elektrickej energie pre tovary, ktoré tvoria predmet 
plnenia tejto zmluvy podľa bodu 8.7. 
                                                                       
              

Čl. XII. 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
12.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, 
alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.  



 
12.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a 
podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, 
zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a 
vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.  
 
12.3 Ak dohody uzavreté podľa bodu 12.2 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia 
záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je 
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.  
 
12.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu čl. III. tejto 
zmluvy. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do 
živnostenského oprávnenia.  
 
12.5 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov 
na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne nabehnuté náklady. 
 
 

Čl. XIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
13.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a  účinnosť  
v deň nasledujúci po dni zverejnenia  na webovom sídle objednávateľa. 
 
13.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 
 
13.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v 
lehote  5  dní od doručenia  návrhu  dodatku  druhej  strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom  
viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to 
obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.  
 
13.4 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.  
 
13.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia  
záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.  
 
13.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá 
objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 
 
13.7  Prílohu k tejto zmluve tvorí schválený rozpočet zo dňa 28.2.2019. 
 
 
V Starej Turej, dňa: 10.7.2019              V Trenčíne, dňa: 8.7.2019 
 
 
 
 
..................................................      ................................................... 
PharmDr. Leopold Barszcz     Ing. Miroslav Brodanský 
            primátor mesta                                                                        konateľ spoločnosti 


