Zmluva o dielo
na dodanie, montáž a revíziu kamerového monitorovacieho
systému
uzatvorená v súlade s ust. 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Názov:
Adresa sídla:
IČO:
V zastúpení:
(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Nitra nad Ipľom
Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša
00648388
Bc. Tivadar Berky, starosta obce

Zhotoviteľ:

Názov:
Adresa sídla:
IČO:
Spoločnosť zapísaná:
V zastúpení:

Bankové spojenie:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

FILLECK, s.r.o.
Jánošíkova 12a, Fiľakovo 986 01
36 022 926
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel
Sro, vložka číslo 4698/S
Ing. Ladislav Fehér, Jánošíkova 1632/12a, Fiľakovo 986 01,
konateľ
SK93 0200 0000 0019 4895 5156

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj len „Zmluvné strany“

Článok II
Predmet zmluvy

1.

2.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa Dielo
definované v bode 2 riadne a včas a záväzok Objednávateľa vykonané dielo prevziať
a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve.
Predmetom Diela v zmysle tejto Zmluvy je dodanie, montáž, údržba, revízie a oprava
infraštruktúry kamerového monitorovacieho systému určené na sledovanie pohybu a
prejavu osôb v monitorovanom priestore: verejné priestory /verejné miesta, verené
budovy, verejné objekty/ obce Nitra nad Ipľom, konkrétne:
• návrh a realizácia kamerového systému, (ďalej aj len „montáž“)
• záručná a pozáručná oprava kamerového systému,
• nepretržité monitorovanie funkčnosti kamier,
• odstránenie porúch kamerového systému do 24 hodín,
• zálohovanie údajov z kamier,
• poskytnutie kamerových záznamov na CD nosiči, (ďalej aj len „správa a služby“)
(montáž a správa a služby spolu ďalej aj len „Dielo“).

3.

4.
5

Dielo zabezpečí monitorovanie celého verejného priestranstva. Počet monitorovacích
kamerových systémov je 8 (slovom „osem“). V prípade navýšenia počtu kamerových
systémov tento počet Zmluvné strany upravia formou písomného Dodatku.
Pod pojmom monitorovaná lokalita sa rozumejú verejné priestory obce Nitra nad Ipľom.
Popis montovanej techniky je špecifikovaný v Prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy.

Článok III
Čas a miesto plnenia predmetu Zmluvy
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že montáž, t. j. návrh a realizáciu kamerového systému,
zrealizuje do 1.4 2021.
Začiatok montáže je 15.3. 2021. Koniec montáže je 31.3.2021.
Miesto vykonania Diela je obec Nitra nad Ipľom.
Dodržanie termínu vykonania montáže je závislé od včasného a riadneho
spolupôsobenia Objednávateľa. Po dobu omeškania zo strany Objednávateľa nie je
Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním montáže.
Termín plnenia Diela je možné meniť len dohodou Zmluvných strán, a to vo forme
číslovaného písomného dodatku k tejto Zmluve.
V prípade, že bude montáž vyhotovená v skoršom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený
odovzdať takto montovaný kamerový systém v tomto skoršom termíne a Objednávateľ je
povinný takto montovaný kamerový systém prevziať v tomto skoršom termíne.
Po vykonaní montážnych prác vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa najmenej 5 dní vopred na
ich odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia. O priebehu a výsledku odovzdávacieho
konania, ktorého súčasťou je úspešné vykonanie dohodnutých funkčných skúšok,
príslušné atesty, revízne správy atď., spíšu Zmluvné strany záznam o odovzdaní a
prevzatí predmetu dodávky - Preberací protokol.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať správu a služby pravidelne, riadne a včas.
Objednávateľ sa zaväzuje správu a služby prevziať riadne a včas.
Článok IV
Cena a platobné podmienky

1.

2.

3.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie montáže stacionárneho kamerového
systému je vo výške 70,-Eur za montáž jedného stacionárneho kamerového systému,
cena za vykonanie montáže otočného kamerového systému je vo výške 180,-Eur za
montáž jedného otočného kamerového systému. Spolu cena za vykonanie montáže je
vo výške 670,-Eur (slovom šesťstosedemdesiat eur).
Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za vykonanie montáže v celku zaplatí Objednávateľ
Zhotoviteľovi bezhotovostným prevodom na účet číslo SK9302000000001948955156 na
základe riadne vystavenej faktúry Zhotoviteľom s lehotou splatnosti 14 dní.
Zmluvné strany sa dohodli, že poplatok za správu a služby zaplatí Objednávateľ
Zhotoviteľovi vo výške 151,50,-Eur (slovom stopäťdesiatjeden,50 eurá) za každý mesiac
vykonávania správy
a služieb
bezhotovostným
prevodom
na
účet číslo
SK9302000000001948955156 na základe riadne vystavenej faktúry Zhotoviteľom, ktorú
Zhotoviteľ vystaví vždy do 15. dňa toho ktorého mesiaca s lehotou splatnosti 14 dní.
Vystavená faktúra bude riadnym a platným daňovým dokladom. V prípade vydania
chybnej faktúry sa Dodávateľ zaväzuje vystaviť bezodkladne novú bezchybnú faktúru.

Článok V
Povinnosť mlčanlivosti
1.

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať povinnosť mlčanlivosti ku všetkým
skutočnostiam a údajom, ku ktorým dostali prístup a o ktorých sa pri vykonávaní Diela
dozvedeli v súvislosti s vykonaním Diela.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať ochranu osobných údajov pri ich poskytovaní
a spracovaní v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Článok VI
Záručná doba a zodpovednosť za vady
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Zhotovíte!’ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok Zmluvy a že počas
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Zhotovíte!’ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase vykonania montáže a odovzdania
Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po vykonaní a odovzdaní montáže
Objednávateľovi, zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinností.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v zmysle bodu 1 a 2 tohto článku v záručnej dobe.
Záručná doba plynie odo dňa prevzatia montážnych prác a trvá 24 mesiacov.
Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade chýb Diela vykonať bezodkladne dodatočný servis na
Diele a odstrániť chyby Diela.
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené zavinením Objednávateľom alebo tretími
osobami.
Zhotoviteľ ručí za to, že Dielo zodpovedá v dobe prevzatia výsledku určenému v Zmluve,
že zodpovedá technickým predpisom a normám a že nemá vady, ktoré by rušili alebo
znižovali schopnosť jeho využitia v Zmluve predpokladaným alebo obvyklým účelom.
Článok VII
Zmluvná pokuta a úroky z omeškania

1.

2.

V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny montáže Diela v zmysle
článku IV bod 1, 2 Zmluvy, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú
pokutu vo výške 5% z ceny montáže.
V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny za správu a služby
v zmysle článku IV bod 3 Zmluvy, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky
z omeškania za každý deň omeškania.

Článok VIII
Povinnosti Zmluvných strán

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť Dielo v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii diela v zmysle
článku II Zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo tak, aby neumožňoval porušenie zákona o ochrane
osobných údajov.
Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo najneskôr do termínu uvedeného v článku III.
Objednávateľ je povinný riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu za montáž a cenu za
správu a služby poskytované Zhotoviteľom.
Objednávateľ je povinný v prípade rozširovania kamerového systému osloviť Zhotoviteľa
rokovacím konaním a prejednať s ním možnosti jeho rozšírenia. Tieto dojednania budú
predmetom číslovaných dodatkov k tejto Zmluve o dielo.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť pre účely vykonania (montáže) diela Zhotoviteľom
a pre účely pripojenia a prevádzky kamerového systému ako aj správy a služieb
vykonávaných Zhotoviteľom, pripojenie na elektrickú energiu, ktorej čerpanie sa
zaväzuje hradiť Objednávateľ.
Článok IX
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na veci

1. Vlastnícke právo k predmetu Diela, a to ku kamerovému systému a ostatným častiam
prislúchajúcim k Dielu má Zhotoviteľ, a to aj po odovzdaní vykonaného Diela.

2. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Objednávateľa momentom protokolárneho
odovzdania vykonanej montáže.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že po zániku tejto Zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa
zániku tejto Zmluvy, odkúpi montovanú techniku v celku v zmysle písomných príloh
a dodatkov k tejto Zmluve, na základe písomnej kúpnej zmluvy, kde kupujúcim bude
Objednávateľ a predávajúcim bude Zhotoviteľ, čím dôjde k prevodu vlastníckeho práva
k predmetu Diela na Objednávateľa.
Článok X
Trvanie a ukončenie zmluvy

1.
2.

3.
a.
b.

4.

5.
6.

Zmluva sa uzatvára na 2 roky odo dňa podpisu tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že po uplynutí tejto doby sa Zmluva o Dielo obnovuje za tých
istých podmienok za akých bola dojednaná, a to vždy na ďalšie 2 roky opakovane, a to
za predpokladu, ak jedna zo Zmluvných strán písomne neoznámi druhej Zmluvnej strane
zamýšľané ukončenie tejto Zmluvy ku dňu uplynutia doby trvania Zmluvy, a teda ku dňu
uplynutia druhého roka. Takéto zamýšľané ukončenie Zmluvy písomne oznámi jedna
Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane najneskôr jeden mesiac pred uplynutím toho
ktorého druhého roka trvania Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť:
písomnou dohodou Zmluvných strán,
Písomnou výpoveďou adresovanou jednou zo Zmluvných strán druhej zo Zmluvných
strán.
Zmluvná strana je oprávnená vypovedať Zmluvu, ak druhá Zmluvná strana poruší
povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy a napriek predchádzajúcej písomnej výzve druhej
Zmluvnej strany nevykoná nápravu v primeranej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30
dní.
Výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po
doručení písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.
Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, úrokov z omeškania a náhrady škody tým nie je
dotknuté.

Článok XI
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli túto Zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán nekonala v tiesni,
omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu riadne
prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu Zmluvu podpisujú.
2. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej Zmluvnej strane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu Zmluvnej strany uvedenú
v úvode Zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená Zmluvnej strane, ktorá
písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti
nedoručená, Zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia
zásielky Zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
3. Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia právom Slovenskej republiky.
4. Ak sa stane niektorá časť tejto Zmluvy neplatnou, nemá to vplyv na platnosť celej
Zmluvy.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.
6. Zmluvu je možné meniť, či zrušovať iba písomne formou písomného očíslovaného
dodatku.
7. Zmluvné vzťahy sa v otázkach, ktoré nie sú upravené priamo v zmluve, riadia
ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
8. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho 1 si ponechá Objednávateľ a 1 Zhotoviteľ.

V Nitre nad Ipľom, dňa

Vo Fiľakove, dňa 15.3.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Nitra nad Ipľom
v zast. Bc. Tivadar Berky
starosta obce

FILLECK, s.r.o.
v zast. Ing. Ladislav Fehér
konateľ

