
                                                                                    
 

 

  

Zmluva o dielo č. 19/10/2018 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „zmluva“) 
 

I. Zmluvné strany 

 

SmartIntegra group, s.r.o. 
Jókaiho 14, 945 01 Komárno, Slovakia 
IČO:  45 442 452, IČ-DPH: SK2023011936, číslo účtu: SK58 0200 0000 0035 9981 2657 
zastúpená pánom Ing. Tiborom Plechom, majiteľom firmy 
(ďalej len „Zhotoviteľ") 

 
a 
 

Obec Šrobárová, Školská 45, 946 32 Šrobárová 
IČO: 00306673 
Kontaktná osoba: Anna Šušoliaková – starostka obce Šrobárová 
tel. č.: +421 907 183 820 
e-mail: obec.srobarova@gmail.com 
 (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

II. Predmet plnenia 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podľa článku III. a 
odovzdá ho objednávateľovi. 

2. Záväzok objednávateľa odovzdať podklady, dokumenty a informácie potrebné k zaisteniu činnosti podľa 
článku III.  

3. Záväzok objednávateľa, že dohodnuté dielo prevezme najneskôr posledný deň lehoty na vykonanie a 
odovzdanie diela a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V. 

III. Dielo 

 Dielom podľa tejto zmluvy je „Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci 
 obce Šrobárová“ na základe vypracovanej cenovej ponuky a ďalších súvisiacich dokumentov a podkladov, ktoré 
 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

IV. Lehoty plnenia záväzkov 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ 
jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi.  
 

V. Cena diela 

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. 

2. Cena za dielo sa dojednáva vo výške 12.472,80,- € s DPH 
3. Dohodnutá cena podľa ods. 2 zahŕňa dohodnuté práce podľa výkazu a výmeru.  
4. Práce naviac alebo práce nepredvídateľné sú účtované samostatne na základe dohody a čl. X bod 4 tejto 

zmluvy a budú doúčtované a hradené.  

VI. Platobné podmienky 

1. Podkladom pre úhradu ceny za realizáciu diela, alebo jej čiastkové plnenie bude faktúra zhotoviteľa.  Faktúra je 
uhradená dňom pripísania finančnej čiastky na účet zhotoviteľa.  

2. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi.   
3. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ 

práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho 



                                                                                    
 

 

  

rozpracovania projektu s preukázaním nákladov, s následným odovzdaním diela v jednom vyhotovení za 
úhradu.  

VII. Zodpovednosť za vady, reklamácie 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platných technických a právnych 
predpisov a tejto zmluvy a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

2. Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa 
poskytnúť bezplatne odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Spracovateľ sa zaväzuje 
prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie. 

3. Vady tovaru, reklamácie je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu písomne doporučenou poštovou zásielkou 
v súlade s podmienkami uvedenými v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka, v platnom znení.  

4. Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť aj inak na prednostnom riešení reklamácií opravou, doplnením či 
výmenou vadného tovaru napr. do 24 hodín. 

5. Za omeškanie zhotoviteľa z povinnosti dodať dielo v dohodnutom termíne môže objednávateľ vyúčtovať 
zmluvnú pokutu.  

6. Zmluvná pokuta je 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania a to do výšky max. 5% z ceny diela. 
7. Zmluvná pokuta môže byť vystavená, iba ak oneskorenie vzniklo z viny zhotoviteľa a bolo v možnostiach 

zhotoviteľa takémuto meškaniu predísť. 

VIII. Záruka a servis 

1. Záručná doba je 2 roky 
2. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela 
3. Servisom, servisnými službami sa rozumejú záručné i  pozáručné opravy, servis, diagnostika, nastavovanie 

a bežná údržba inštalovaných prvkov. 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať servis a  údržbu na nim nainštalované a realizované systémy u svojich 

zákazníkov do 72 hodín, ak sa nedohodne písomne s investorom inak a to bezplatne počas trvania záručnej 
doby.  

5. V prípade neoprávnenej reklamácie je zhotoviteľ oprávnený objednávateľovi vyúčtovať servisné a dopravné 
služby podľa aktuálneho cenníka zhotoviteľa a objednávateľ je povinný za túto službu zaplatiť zhotoviteľovi.  

6. V prípade pozáručného servisu je zhotoviteľ oprávnený objednávateľovi vyúčtovať servisné a dopravné 
služby podľa aktuálneho cenníka zhotoviteľa a objednávateľ je povinný za túto službu zaplatiť zhotoviteľovi.  

IX. Zaistenie 

1. Zmluvné strany dohodujú výhradu vlastníckeho práva k tovaru, ktorý dodá zhotoviteľ objednávateľovi na 
základe tejto zmluvy, tj. vlastnícke právo k tomuto tovaru prechádza na kupujúceho až odovzdaním diela a 
úplným zaplatením kúpnej ceny za tento tovar. V prípade oneskorenia úhrady kúpnej ceny za tovar 
objednávateľom, dôjde k zániku tejto zmluvy a zhotoviteľ  má právo požadovať vrátenie tovaru, ktorý 
predávajúci kupujúcemu dodal. Zhotoviteľ je oprávnený si tento tovar v mieste realizácie prevziať. Nezanikajú 
tým ale povinnosť objednávateľa zaplatiť za práce a škody zhotoviteľovi vzniknuté zánikom zmluvy. 

2. Keď sa ocitne objednávajúci v oneskorení s úhradou akéhokoľvek svojho peňažného záväzku voči 
zhotoviteľovi, je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaistenie svojich splatných aj nesplatných pohľadávok od 
objednávateľa. Zhotoviteľ je hlavne oprávnený od objednávateľa požadovať: 
a) uznanie dlhu objednávateľom 
b) spísanie exekútorského zápisu o dohode objednávateľa a zhotoviteľa, v ktorom dá objednávateľ povolenie, 

aby podľa tohto zápisu bol nariadený a prevedený výkon rozhodnutia alebo exekúcie alebo spísanie 
notárskeho zápisu o dohode medzi objednávateľom a kupujúcim, ktorým sa objednávateľ zaviaže splniť 
pohľadávku zhotoviteľa, pričom v tomto notárskom zápise dá objednávateľ zároveň povolenie, aby podľa 
nej bol nariadený a prevedený výkon rozhodnutia, ak svoju povinnosť riadne a včas nesplní. 

c) ručiteľské prehlásenie spôsobilými ručiteľmi; 
d) vystavenie avalovanej bianko zmenky a zmenkového vyplňovacieho prehlásenia objednávateľom na rad 

zhotoviteľa 
e) zriadenie zástavného práva k nehnuteľnostiam; 
f) zmluvou o zaisťovacom prevode vlastníckeho práva k veciam vo vlastníctve objednávateľa do   vlastníctva 

zhotoviteľa. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť svoje splatné aj nesplatné pohľadávky spôsobom navrhnutým zhotoviteľom, 

a to najneskôr do 10 dní odo dňa, keď mu bude doručená písomná výzva k takémuto zaisteniu od 
zhotoviteľa. Keď neposkytne objednávajúci zaistenie pohľadávok zhotoviteľa hore uvedeným spôsobom, 
vzniká zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky (neuhradenej dohodnutej 
ceny) denne za každý začatý deň oneskorenia. 



                                                                                    
 

 

  

X. Ostatné ustanovenia 

1. Objednávateľ za zaväzuje umožniť zhotoviteľovi prístup na miesto realizácie diela. 
2. Objednávateľ poskytne bezplatne zhotoviteľovi potrebnú elektrickú energiu, vodu a súčinnosť potrebnú na 

realizáciu prác. 
3. Zhotoviteľ bude na stavbe viesť montážny denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce 

pre plnenie zmluvy, ktoré musí potvrdiť objednávateľ. 
4. Práce naviac a práce nepredvídateľné sa zaznamenávajú v montážnom denníku a potvrdia zhotoviteľom 

a objednávateľom formou dodatku k tejto zmluve, resp. objednávkou na práce 
5. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave realizácie prác. 
6. Objednávateľ má právo priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady a požiadať ho na ich odstránenie. 
7. Objednávateľ má právo na zmeny realizácie. Tieto musí oznámiť zhotoviteľovi a postupovať podľa čl. X, bod 4 
8. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne 

záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.  
9. V prípade, že sú dohodnuté čiastkové odovzdávania za plnenie, prebehne táto skutočnosť na základe 

protokolu, ktorý podpíšu obe strany. 
10. V prípade, že objednávateľ neodôvodnene neprevezme čiastkové práce, alebo za ne nezaplatí, je zhotoviteľ 

oprávnený odstúpiť od zmluvu a požadovať úhradu od objednávateľa za doposiaľ vykonané práce 
a dodávky.  

11. Za splnenie záväzku zhotoviteľa, ktorý je predmetom tejto zmluvy sa považuje riadne ukončenie 
a odovzdanie diela a dokumentácie. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela vyzve objednávateľa k jeho prevzatiu. 

12. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a riadne a v dohodnutom termíne. 
13. Zmluvné strany pri odovzdávaní diela spíšu zápisnicu, alebo preberací protokol a obe strany riadne podpíšu. 
14. Dielo sa po odovzdaní a zaplatení stáva majetkom objednávateľa. 
15. Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.  

XI. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať iba písomnou formou a to dodatkom k zmluve po 

odsúhlasení oboma stranami. 
3. Objednávateľ nie je oprávnený previesť alebo postúpiť žiadny zo svojich záväzkov či pohľadávok vyplývajúcich 

mu z tejto zmluvy na tretí subjekt. Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať žiadnu svoju 
pohľadávku voči zhotoviteľovi s pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcu z tejto zmluvy. 

4. Keď sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatným, je neplatné len neplatnosťou postihnuté 
ustanovenie, ostatné dohody zmluvy zostávajú nedotknuté. Zmluvné strany sa zaväzujú neplatné ustanovenie 
nahradiť platným ustanovením, ktoré sa bude čo možno najviac blížiť hospodárskemu účelu pôvodného 
ustanovenia, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve, a to do dvoch týždňov od okamihu, keď vyjde 
najavo neplatnosť dotknutého ustanovenia.  

5. Podpisom tejto zmluvy strácajú platnosť všetky predchádzajúce dohody alebo korešpondencia medzi stranami 
týkajúca sa predmetu tejto zmluvy.  

6. Záležitosti v tejto zmluve neuvedené sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho 
a kupujúci potvrdzuje ich preštudovanie a porozumel im. 

7. Táto zmluva, všetky práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto zmluvy, ako aj všetky vzťahy medzi 
zmluvnými stranami založené touto zmluvou alebo s ňou súvisiace sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany si pre prípad súdneho sporu dohodli 
súd v obvode ktorého sa nachádza sídlo zhotoviteľa. 

8. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

9. Dodávateľ (zhotoviteľ) je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným 
tovarom/prácami/službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby 
sú: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené  osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a  EÚ 
10. Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia, za predpokladu, že riadiaci orgán vydá kladné stanovisko k realizovanému verejnému 



                                                                                    
 

 

  

obstarávaniu na základe ktorého je táto zmluva uzavretá a po schválení žiadosti nenávratného finančného 
príspevku.  
 

 
 
 
  
V Šrobárovej, dňa 19.10.2018                                                               V Šrobárovej, dňa 19.10.2018                                                                              
 
 
 
 
………………………………..                                                                 ..………………………………… 
         za objednávateľa                                                                                       za zhotoviteľa    


