
ZMLUVA O DIELO 

č. 2021003011 

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

1. Zmluvné strany 

 

1.1 Zhotoviteľ: 
 ŠTRBA-COMPANY s.r.o. 
 
V zastúpení: Peter Štrba, konateľ 
Veľké Lovce 801, 94142 
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Nové Zámky 
č. účtu: 4019635186/7500 
IČO: 47353961 
IČ DPH: SK 2023829170 
Číslo licencie na prevádzkovanie Technickej služby: PT001634  
 
1.2 Objednávateľ: 
Obec Dolný Ohaj 
 

V zastúpení: Ivan Solár, starosta 
Hlavná 109/130, 941 43 Dolný Ohaj 
IČO: 00308871 
DIČ: 2021059348 
 
 

2. Predmet zmluvy: 

2.1 

 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 dodávku a montáž Elektronického zabezpečovacieho systému (ďalej len EZS). 

Cenová ponuka č. JA0082020 je súčasťou zmluvy ako príloha č.1. 

2.2 

 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu 

a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

2.3. 

 Predmetom zmluvy je dodávka a montáž a oživenie EZS podľa cenovej ponuky č. JA0082020 zo dňa 

09.06.2020.  

 

 

 



3.  Ďalší záväzok zhotoviteľa 

3.1 

 Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto 

zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií. Zhotoviteľ prehlasuje, že je 

oprávnený vykonávať montáž KMS a EZS a má platnú licenciu na prevádzkovanie Technickej služby č. 

PT 001634. 

4. Čas plnenia 

4.1 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3 tejto zmluvy 

v termíne do :  31.03.2021 

4.2 

 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je 

zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 

4.3 

 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia určenom Objednávateľom.  

5. Spolupôsobenie objednávateľa 

5.1 

 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v 

sprístupnení priestorov k prevedeniu montáži EZS, odovzdaní doplňujúcich údajov a podkladov o 

dotknutom priestore, v zaujatí stanoviska, ktorých potreba vznikne počas spracovania realizácie. Toto 

spolupôsobenie poskytne objednávateľ minimálne pred začatím prác. Pre prípad spolupôsobenia, 

ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu. 

5.2 

 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád. 

 

6. Cena a platobné podmienky 

6.1 

 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – dodanie, montáž a oživenie EZS. 

Cena predmetu diela :   1233,92,- Eur 

DPH 20 % :   24678,- Eur  

Cena spolu :  1480,70,- Eur 

slovom:   tisíc štyristoosemdesiat - Eur - 70 Cent- 



6.2 

 

 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu 

vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o 

cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie. 

6.3 

 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra , vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v 

zmysle bodu 4.1. Faktúra bude uhradená prevodom na účet a bude splatná do 14 dní od jej odoslania 

objednávateľovi.  

7. Zodpovednosť za vady, záruka 

7.1 

 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. 

7.2 

 Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady 

vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

7.3 

 Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.4 

 Záručná doba je 2 roky na dodaný tovar a 2 roky na dodané zhotovenie teda prácu a začína plynúť 

odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Záručná doba na bezplatné opravy periférií v servisnom 

stredisku Jablotron  je 7 rokov. 

7.5 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené záručné reklamácie /závady diela/ bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní od uplatnenia reklamácie. 

7.6 

Zhotoviteľ sa zaväzuje prísť diagnostikovať nahlásenú závadu do 48 hodín od nahlásenia. 

7.7 

Objednávateľ  je povinný umožniť vykonať zhotoviteľovi každý rok Pravidelnú periodickú ročnú 

prehliadku EZS ( revíziu ) spoplatnenú v sume 80€ bez DPH + cestovné náklady. Pokiaľ Objednávateľ 

odmietne vykonanie periodickej ročnej prehliadky, záruka na dielo a vykonanú prácu zaniká dňom 

písomného odmietnutia Pravidelnej periodickej ročnej prehliadky. 



 

8. Zmluvné pokuty 

8.1 

 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. 

8.2 

 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za 

každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 7.5 zmluvy. 

8.3 

 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. 

9. Záverečné ustanovenia 

9.1 

 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou a to písomnými dodatkami podpísanými oboma 

stranami. 

9.2 

 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, 

zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou. 

9.3 

Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa. 

9.4 

 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zúčastnená strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

V Dolnom Ohaji dňa 11.03.2021 

 

 Peter Štrba                         Ivan Solár  

    Konateľ              Starosta 

  Zhotoviteľ                                                                                                  Objednávateľ 


