
ZMLUVA O DIELO
(ďalej len zmluva)

uzavretá podta § 536 a nasl. zákona č. 513/í991 Zb. obchodného zákonnlka v zneni neskorších predpisov

;§'fiš, i;k; na č.2512006-Ž,- z, o verelnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoných zákonov,

medzi zmluvnými stranami

Článok l.
zmluvné strany

objednávateI:

obec Pu3té Sady
Adresa: obecný úrad, Hlavná č,131,925 54

Štatutárny zástupca: lng, Tomáš Nemeóek, starosta

lčo: 00800295
lč DPH: 2021002577
ganrové spojenie: Všeobecná úVerová banka a,s,, exp, sered'

Číslo rlótu: 7425,13210200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: sK9oo200000000o007 425132
(ď ale] len,,obj e d n ávabn

zhotovitel:

obchodné meno: Venron, s.r.o.
Sídlo: Fraňa Mojtu 1, 949 0'l Nitra

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu
oddiel Sro vložka ó,15177lN

Zastúpený: Michal Kresan, konater
lČo: 36563803
lč DPH: sK2021871962
Bankové spojenie: Čsog a,s. Nitra
Číslo účtu: 4001628922 l7500
SWIFT: cEKosKBx
IBAN: sK65750000000040o1628922

(dalej |en,,zh otov itel' )

článok ll.
preambula

objednávatelnaobstaraniepredmetutgjtozmluvypouŽilprieskumtrhuako.postupVerejného
o*taiáíániá podta zákona NŘ ŠR 'a, 

2512006 z'2. o vereiňom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoných

ŽáŘonou u ,n"hi neskorších predpisov, ktorého víťazom sa stal zhotovitel,

ělánok lll.
Predmet zmluvy

3.1 predmetom tejto zmluvy je realizácia diela: ,,proiekt právencie kriminality v obci pusté Sady (ěasť-' 
Kamerový sýstém),, 

'páorá-uy|r""ou"nej' 
a Únvaiene1 pro1ektovej dokumentácie a doloženého

rozpočtu v príLohe č. 2 tejto zmluvy (ďalej ten ,,dielo"),

3,2 zhotoviteť zabezpečí kompletnú dodávku tovaru a realizáciu súvisiacich stavebných prác v rozsahu
- - 

"oňÉ" preametri zaraxýI uveoeného v prílohe č,1 tqto zmluvy a podla vypracovanej a schválenej

biój"xtou"j dokumentácié, u.,il"d", podmienkami vydánými príslušným stavebným úradom, podla



platnýchsTNazabezpečIrevÍznespráVyVtýchprípadoch'kdetoVyŽadujeVyhláŠkaÓ..71812002z'z.
i"'rl"irt*i" bezpeónosti ;;;h6' ió,"uá pii práci, bezpečnosť technických zariadení v znení

neskorších predpisov.

3.3 Zhotoviter zrealizuje dielo Vo Vlastnom mene a na Vlastnú zodpovednosť,

3.4 Miesto uskutočnenia prác: kataster obce Pusté Sady,

4.1

4.2

4.3

článok lV.
Termín uskutočnenia prác

ZhotoviteL sa zavázuje:
+.i.i ."ó"ti" pr"ením predmetu zmluvy do 7 kalendárnych,dní odo dňa prebratia staveniska,

4,1 ,2 ukončiť stavebné práce a ooJav(y tovaru najneskbr do 2 mesiacov od podpisu zmluvy,,. 
.

4.1.3 dodať a uviesť do pr"uaoň ooi"áňávatelovi predmet zmluvy v rozsahu súťažných podkladov,

obiednávatel vyzve zhotovitel,a k prebratiu staveniska najneskór do troch dní od nadobudnutia účinnosti

Ž#ř"v'V,řlii,á;;;;;k";á;d;";;á;;;Ě ; sprístupnením staveniska V dohodnutých termínoch,

Dokial nebude dohodnuté i""-k:, páirrj" sa automaticky. termín ukončenia a odovzdania prác

!lo-0auor. Ňáru Ó rovnaký počet dní. ako trvalo omeškanie objednávatera,

AkzhotoviteťzÍealizujedielopreddohodnutýmteÍmínom,zavázujesaobjednáVatel'toto
prevziat' aj V skoršom ponúknutom termíne,

4.4objednáVatelsazavázuje,ŽedokončenédieloprevezmeazaplallzajehouskutoČneniedohodnutú
cenu,

ělánok v.
Cena

5.1cenazazhotoveniepredmetuzmluvyvrozsahup.odlaěl'llltejtozmluvyjestanovenádohodou- 
i.ruu"y"n skán vzmýsle.!r"ná ŇŘ'sn č, 18/1996 z. z. o aenách vzneni neskorších predpisov a

vvXonáiacicn vyhlášok, .to p"uná cena podía 
, 
s_chválenej p,"l""|9*J.^1?kl::,:1::, Cena za

;iň;;"é práce a dodávky řo"áiu i" óoiozena potozt<ovym iozpottom, ktoni, tvorí ,prílohu 
ě,2 tejto

zmluvy aje jej neoddeliteínJu-sůdastou. prílohou ku zinluve bude rozpočet ktoný mimo písomnej

p"á"t'v 
-áŘ"' 

i,rironv r.u ráláui imluve, musi_ byť predložený jeden krát v e1ektronickej podobe

V programe EXCEL s pouin-ir' vióróov pre useti.y 
- 
m_atemati;ké ílkony podl,a pravidiel spósobu

.tlno'u"nlá."nv ( funkcia [ourlol, Jeanoti<ove cený každej položky rozpočtu budú zaokrúhlené na 2

desatinné miesta a cena ;elkoň za jednotlivé potožky bude vypočitaná ako,súčin množstva a

řonoiro;i ""nv 
zaoxrunrěňáj- na''désatinne, miesů, cena,celkom za každú položku bude

zaokrúhIená na 2 deSatinné miesta.
s,2 óena predmetu zmluvy v rozsahu óIánku lll. tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne :

Názov diela cena bez DPH (€) DPH 20 % (€) cena spolu (€)

-ropktprevenciekriminality

v obci Pusté sady (čast'
Kameíový systém)

7 831,00 1566,20 9 397,20

cena spolu
7 831,00 1 566,20 9 397,20

5,3
5.4

5,6

Táto cena je konečná,
v.Ě* po'Jr. ólánku 5.2 sú obsiahnuté všetky náklady na vybudovanie die1a, vrátane nákladov na

Vytýóenie sietí, na spráVy, skrišky, atesty, certifikáty a pod

e'o'íÁý staveunycň půc a aoáávox ťóva,u, pri 
'ktorých 

nie sú uvedené jednotkové ceny, nebudú

oňjeJnáuateLom Únradene a budú považované za zahmuté V iných položkách,

Zhotoviteli sa zavázuje, že nezreálizované práce a dodávky tovaru, odsúhlasené objednávatelom, budú

z ceny diela odpočítáné a to v cene, V akej sú zahrnuté do rozpočtu,



5.8

V prípade, že dó,|de k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto žmluvy z dÓvodu na strane ob,iednáVateta,

bube'zhotovitel,fákturovat'skutočne vykonané stavebné práce a dodáVky tovaru podla súpisu poloŽiek

odsúhlasených povereným zástupcom objednáVatel'a,

žmtuvne stiany'sa dohódli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v prípade zmeny právnych

predpisov upravujrlcich výšku sadzby DPH.

článok Vl.
Platobné podmienky

6,1 cenu za uskutočnené práce a dodávky tovaru uhradí objednávatel na základe faktúry. zhotovitel,- 
vvsúvi a odošle objednávatelovi faktr]rů v troch vyhotoveniach, Fakturovať je možné iba ukončené

dielo,
o.z poárr"oo. pre vystavenie faktúry je zmluvnými stranami. potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok
- - 

tovaru, ktorý tvori povinnú prílohJ f;ktúry, Srl-pis vykonaných prác a dodávok tovaru musí byt zostavený

prehla;ne aodržiávať porádie položiek'a ich oznáčenie v súlade s položkovým rozpoČtom stavebných

bbjektov a dodáVok tovaru podl'a prílohy č.2 tejlo_zmluVy,..

o.s ďúřJňauutď ii vynraozule právo zádrzať 
-1o% 

z celkovej ceny diela do doby odstránenia vád

a n;dorobkov uved;ných ú zjpisnici z preberacieho konania, Zádržné bude vyplatené do 15 dní od

písomného protokolárňeho prevzatia odstránenia vád a nedorobkov,

6.4 'Faktúra - dánový doklad - musí obsahovať všetky náležitosti podI'a § 71 zákona NR SR Č.22212004

z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

6,5 Ý prípade, ze tarturá nebudó obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v tejto,zmluve,, objednáVatel je-' 
Ópia,i*.y vratiť 1u zhotovitelovi na doplnenie. V takom prípade začne plynúť nová lehota s9latnosti

dňom doručenia opravenej faktúry objednáVatel'ovi.
6.6 Zmluvné strany sá zaváru!ú, zé póeas íealizácie stavby nezmenia svoj rjčet uvedený včI. l. tejto

zmluvy, z ktorého sa budú financovať Výdavky na dielo. 
_ ^

6,7 Lehotá splatnosti faktúry po doručení ob,iednávatetovije 30 dní,

6,8 pre úče1y tejto zmluvy-sa za deň úhrády považuje deň odoslania príslušnej peňažne1 sumy z úótu

objednáVatela na účet zhotovitela.

Článok Vll.
Možnost' odmietnut' predmet zmluvy

7,1 objednávatel, si vyhradzuje právo odmietnuť prwzatie predmetu zmluvy z dóvodu nedodržania

kválitatívnych podmienok uúedených v opise predmetu zákazky, ktoný1e prílohou ó. 1 tejto zmluvy.

článok vlll.
Zodpovednosť za vady a záruka

8,1 Zhotoviter zodpovedá za fo, že práce Vykoná podta podmienok tejto zmluvy a schvélenej projektovej

dokumentácie, a že počas záručnej doby budé mať dieIo Všetky Vlastnosti uvedené V tejto zmluve a

v projektovej dokumentácii.
8.2 Zňotóvitel, Žodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania ob,iednáVateťovi, VadY- 

výkonaných prác zrelmé už pri preberaní musí objednávatel uviesť v zápisnici o odovzdaní a Píevza[i
piac (péneráci proto'kol). Za'vady, ktoré sa prejaviii po odovzdani prác zodpovedá zhotovitel iba VtedY,

ak boli spósobené porušením jeho povinností.

8,3 Zhotovit;I nezodpovedá .a' vaáy, ktoré boli spósobené použitím podkladov Prevzatých od- 
Óulednávate|,a a Žhotovitel ani pó vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednáVatela a ten na ich použití trval,

8.4 záruěná dobá na tovary a stulby ;e 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela,

Záruěná doba na stavebné prácá je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia prác,

8,5 ZmIuVné strany sa dohodli, že §očas záručne1 doby má objednáVatet práVo poŽadovať a zhotovite|'

povinnost' bezplatne odstránit' Vady diela.
8,6 Žhotovitel sa Žavazu]e odstránit' piipadné vady diela bez zbytočného odkladu, a|e najneskór V lehote 3

dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateía.

článok lx.
Podmienky uskutočnenia píác

9,1 Zhotovjtel, sa zavázule uskutoóniť práce a dodáVky tovaru Vymedzené V bode 3.1 v_o vlastnom mene

a na vlastnú zodpovednosť, na svojb náklady a na Úlastné nebezpečenstvo. Zhotovitel VYhlasuje, Že má

oprávnenie vykonáVať práce a dodáVky tovaru v rozsahu ól, lll. tejto zmluvy,



9.2 zhotoviter sa zavázuje, že píáce a dodávky tovaru uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných-- 
u iáio in1ruuu, poaL" JCňuár"n"i prolektovej, dokumentácie, v požadovaných kvalitatívnych

poá.i"nr.áón a'pri plnení pi"a."t"'t"lio imluvy'bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude

dodížiavať všeobecne zavďine |raune,predpisy, technické normy a podmienky te,ito zmluvy, bude sa

riadiť východiskovymi poo]<iájmi oojeonáuaiera, pokynmi objednávatera, zá.p,§mi a dohodami

opiau."ňýCn pracoúnitov ..ir".y"n iiia. a rozhoánutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej

spráVy.
g,s žňoŇitet sa zavázu]e nezaěať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska.

ó.i žiiáiá"iiěr Ě póvinnýviesť odo dňa odovzdánia staveniska stavebný denník.

9.5 zhotovitel sa zavázuje n"ir"n"j á áni pieo ooovzoaním diela písomne vyzvať ob,ednávatela na jeho

prevzatie. o odovzdanl u pi"uiáii ai"r" u preberacom konaní sa spíše zápisnica o odovzdaní a prevzatí

diela. podmienkou oaouro"iáá pi"ui"iiá oi"t" je odovzdanie stavebného dennika a dokumentácie o

kvalite hotového diela (t.j. kuuřtá 
-uséŇ"n 

zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane

uvšr"áxou meraní a skúšok počas stavby á po jej ukončeni a reviznych spráV),

, 6 ži".;;Tři ;;iilr;d;,;il;.Ň;óst, a 
,ocn,aňu,raravia 

Vlastných pracovníkov, protlpožiaíne opatrenia

a opatrenia proti srooaml"řř;;, by mohli vzniknút na majetku zhotovitela a objednávatela,

žňJt"uň"rioápouedá za škóoy, ktoré s,pósobia jeho.pracovníci na majetku objednáVatel,a,

9.7 Zhotoviter počas usrutoen-Júá"iá p1.a" a doáavoŘ tovaru nesmie svojou činnost,ou bezdóvodne

obmedzit, plynulosť prevaozxý suóašného kamerového systému (ak sa v obci pusté sady nachádza),

Dóvod, rozsah a preoportižrirr-áT"no .r.utoenu dobu o'bmedzeňia plynulosti prevádzky je zhotoviter

pouinnY páorovarr s oblednávatelom vopred (pred týmto obmedzením),

s,s žňoŇítór vyznačí potr;bn; Jopráune bomj'azeniá a zodpovedá za správnosť osadeniá a údržbu
- - 

pienosneno Oopravného znaěenia počas realizá_cie stavebných prác,

9.9 Zhotoviter si zabezpeóí nu uÉ.tny'naxr"o vytýčenie podzémných inžinierskych sietí, zodpovedá za
- - 

pripaane poškodeniě inžinierskych sieti počas realizácie zemných prác=

9,10Zhotovitel zodpovedá za eisiáirj á poriaáok na mieste uskutočireniá prác, Zhotoviter odstráni na vlastné

náklady odpad'y, ktoré sú výsledkom jeho óinnosti,

článok x.
Zmluvné pokuty a sankcie

1o,1 Ak zhotovitel,bez zavinenia objednávatela neukonči a neodovzdá predmet zmluvy uvedený v bode 3,1

v dohodnutom termine, ,á-pĚiiáúvnu porutu vo výške o,o2% z dohodnutej ceny za každý deň

omeškania,
1o.2 Ak zhotovitel, bez zavinenia ob.iednáVatera nesplní svo,iu ktorúkoťvek povinnosť vJllýVajúcu z tejto
- -z.luuy, 

ktorej splnenie je uiázané na určitý termín. zap_latí zmluvnú pokutu Vo Výške ,l66,_ €.

t o,s óŇňavatei zaptati úro'1-i-omeit<ani6 vo vyst<e 
'o,oz 

% z dlžnd! sumy v prípade omeškania so

za§latením faktúry za každý deň omeškania,
10,4 Ak zhotoviter nezaóne . Ói.trunóuáni. vád v čase podla bodu 8,6 zaplatí zmluvnú Pokutu Vo VýŠke

166,- € za každý deň omeškania.
t o,s žaptatenim zmíuvnej pokuty a úrokov z omeškania nie,ie dotknuté právo na náhradu škody.

Článok xl.
Odstúpenie od zmluvy

1 1,1 objednáVater móže od zmluvy odstúpiť, n?jmi 3k:" 
á1 'rňotouit"r poruší svoje póvinnosti VyplýVajúce z tejto zmluvy

vecnú a časovú realizáciu prác,
takým spósobom, ktoný neumožňuje

odo dňa odovzdaniab) zhotovitet je V omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dní

staveniska,

1 1.2 odstrjpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení-

článok xll,
záverečné ustanovenia

12.1vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami obchodného zákonníka a s ním

súVisiacimi právnymi predpismi.
rz.z úi.jil J"rirn"i: óo.ár1 t"jto lrruvy je možné len formou .písomných a očislovaných dodatkov, ktoré
- - 

ouoů'pr"tné rk budr! podpisané opávnenými zástupcami oboch zmluVných strán, 
_

rz.s žrnlúvá ie vynotovená v štyrolň uvr1ót*"ňiu"n, z xiorýcn dv€ si ponechá zhotovitel.a dve. objednávatel,

ri.+žnái""it"r 
"vhlasuje, 

že .iinúii . poo.i"nkami verejňého obstarávania určenými ob1ednávaterom,



,12.5ZhotovitetVyhlasuje,Žesystémiepotechn.ickejstránkenainŠtalovanýanastavenýtak,ŽeneumoŽňuje
porušenie zákona o ochrane osobných íldajov, 

.. ^^l^* _^_^^lrll _mlrnlná
rz.oŽmruvne strany Vyhlasujú, ie áú Šposooiíi na práVne úkony v celom" loa:"h.Yl ,T|u:lé. pre,iavy sú

dostatoóne určité a zrozumiÉ-tně, -iru"ňá"ornošť nie je obm'edzená, ďalej že táto zm|uvá VYjadruje ich

slobodnrl a vážnu vóIu, ."L"i"''p" jpi."ňa v tiesnl a'ni za.nápadne nevYhodnYch Podmienok a svoj

súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi Vlastnoruónýml podplsml,

12.7rao Zmluva podlieha ,u"ěii"n-iu-'u .urade s § 5á Zákoria č, 211t2ooo Z, z, o slobodnom prístupe

k informáciám V platnom ;áj:';";ffiJ; puinoit onolll Dodpísania oboma zmluvnými stranami

a účinnosť dňom nasreaujuciňr 
'Jo 

zuěreiňěňi ňa weoovom sidl'e oňce pusté sady, ktoným je internetová

stránka obce Pusté Sady.

V Pustých Sadoch, dňa 3 0 /L t'a 4q

Za objednáVatela : ó9EC

tng, Tomáš Nemeček
starosta obce pusté

i,

..rat,!::"§,ff$$,:.
i "., ! iŇRall lro
\ \íNRilN \| Fr . l/! tU ] 9]9 U] \,L,a

{lJ ir -| \ rt l nr1,5] I]j2 
/". , VY"_," ožř ," Q)

...,..,.............,...,.t.
Michal kresan

konater

Príloha ó,,l k zmluve o dielo :

Príloha ó,2 k zmluve o dielo :

Opis predmetu zákazky
Položkový rozpoóet



príloha č.1 k zmluve o dielo

Opis predmetu zákazky

projekt: ,,projekt prevencie kriminality v obci pusté sady (časť kamerový systém)"

Kód predmetu zákazky podta platných klasifikácií
Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet
Hlavný itovník : 35125300-2 - Bezpečnostné kamery

Doplňujúci predmet
HĚuný'.rounir. : 45233292_2 _ lnštalácia bezpečnostného zariadenia

opis predmetu zákazkv

KamerovýsystémmábyťumiestnenývobciPustéSadyavybavený-4kameramia
pri.ruSnoi, táchnikou. RoŽmiestnenie kámier má byť v priestoroch : obecný úrad,, základná

!t<Óta, XriZovatka - hlavná cesta a cintorín. Nový dodávaný kamerový systém a jeho

.úe.ótl, ktoré sú predmetom zákazky musia byť napojené na centrálny pult zriadený na

obecnom úrade v obci Pusté Sady.



príloha č.2kzmluve o dielo

Položkový rozpočet



Technické parametre

iillTiEm. o,taaani. nutočení a náklónu objéktivu, Rotáciá

360 st,, náklon 90 srvysokorychlostný Pohyb objektivu, optickýzoom
i=3_90mm optickýsenzorccD 1/3' rozlišénl 1920x1030 pri
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