
Zmluva o dielo č. 1 / 11 / 2015 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 

l. Objednávateľ: Základná škola Jarovnice 
Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 

Zastúpený : Mgr. Jozefom Bugnom, riaditeľom 
Bankové spojenie : 1634726254 / 0200 
IČO: 036158119 
DIČ: 2021383518 

2 Zhotoviteľ: FITTICH PREAL, s. r.o. 
Slovenská 12, 080 01 Prešov 

Zastúpený : Ing. Vladimírom Volčkom, konateľom spoločnosti 
Bankové spojenie : VÚB Prešov, č.ú.: 47301572 / 0200 
I Č O : 31668836 
IČDPH: SK 2020522471 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov 

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 987/P 

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž doplnenia CCTV a EZS v prístavbe 
kontajnerovej školy v objekte Základnej školy v Jarovniciach, Jarovnice 192 podľa 
rozpočtu uvedeného v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy o dielo (ďalej zmluva). 

2. V rámci zhotovenia diela zhotoviteľ: 
a) Dodá prvky zariadenia podľa Prílohy č.l zmluvy, vykoná ich montáž a uvedie do 

činnosti všetky zariadenia vrátane ich komplexného vyskúšania, vykonania prvej 
odbornej prehliadky a skúšky a zaškolenia objednávateľom určených pracovníkov. 

b) Zabezpečí záručný a pozáručný servis diela v zmysle či. III. bod 2. tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ protokolárne prevezme zhotovené dielo a zaplatí zaň dohodnutú cenu 
v zmysle podmienok zmluvy. 

III. Termíny a spôsob plnenia 

1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo v plnom rozsahu či. II. do 20.12.2015 

2. Zhotoviteľ poskytuje na inštalované slaboprúdové zariadenia 24-mesačnú záručnú lehotu, 
pričom záruka sa vzťahuje len na prvky dodané zhotoviteľom. Záruka sa nevzťahuje na 
poruchy spôsobené prírodnými živlami (záplavy, zatopenie, účinky úderom blesku a pod.), 
prepätím v elektrickej sieti, neodborným zásahom užívateľa alebo zásahom tretej osoby. 

3. Doba záručnej lehoty začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. 
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4. Zhotoviteľ na základe výzvy objednávateľa zabezpečí výkon záručného servisu v lehote do 
24 hodín. 

IV. Cena za dielo 

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške rozpočtových 
nákladov podľa: 

Prílohy č.l a skladá sa z ceny pevnej vo výške : 
- dodávka zariadení 2.620,80 EUR 
- montážne práce zariadení 1.498,50 EUR 
- DPH 20 % 823,86 EUR 

Cena spolu vrátane DPH 20 % 4.943,16 EUR 

(slovom štyritisícdeväťstoštyridsaťtri EUR a šestnásť centov) vrátane DPH, v zmysle 
predpisov o DPH platných v čase podpísania zmluvy. 

2. Ceny uvedené v Prílohách č. 1 a boli stanovené dohodou. 

3. Ku zmene cien uvedených v prílohe zmluvy môže prísť v prípade zmeny štátom stanovených 
poplatkov (colné sadzby, dovozná prirážka, DPH a pod.) 

V. Fakturačné a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady zmluvnej ceny podľa článku IV. zmluvy 
platbou proti dokumentu (P/D). Dokumentom pre tento prípad je faktúra zhotoviteľa. 

2. Zhotoviteľ vystaví faktúru ihneď po protokolárnom odovzdaní a prevzatí dokončeného diela 
a po odstránení všetkých prípadných závad a nedorobkov. 

3. Faktúra je splatná do 14 dní od dňa jej doručenia. Ak bude objednávateľ meškať s plnením 
termínu splatnosti faktúry, môže zhotoviteľ sankcionovať objednávateľa 0,05 % z 
neuhradenej hodnoty faktúry za každý deň omeškania. 

4. V prípade, že faktúra zhotoviteľa nie je vystavená v zmysle tejto zmluvy alebo neobsahuje 
predpísané náležitosti faktúry, má objednávateľ právo vrátiť ju do termínu splatnosti 
zhotoviteľovi na prepracovanie. V opravenej faktúre zhotoviteľ uvedie deň splatnosti podľa 
dátumu doručenia opravenej faktúry v súlade s touto zmluvou. 

VI. Povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ poveruje pre styk, konzultácie a preberanie dodávok od zhotoviteľa svojho 
v 

pracovníka Mgr. Simko Pavol 
2. Objednávateľ zabezpečí prístup do všetkých priestorov, v ktorých sa má zhotoviť dielo. 

3. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vykonávať práce priamo súvisiace so zhotovením diela 
na základe predchádzajúcej požiadavky zhotoviteľa aj mimo svojej pracovnej doby. Túto 
požiadavku predloží zhotoviteľ objednávateľovi minimálne dva dni vopred. 
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4. Pred uvedením diela do prevádzky oznámi objednávateľ zhotoviteľovi osoby zodpovedné za 
prevádzku jednotlivých zariadení diela v zmysle či. II. bodu 1. a osoby poverené ich 
obsluhou, ktoré zhotoviteľ zaškolí v zmysle príslušných STN. 

5. Objednávateľ zabezpečí účasť pracovníka zodpovedného za prevádzku zariadení v objekte 
pri preberaní diela a odskúšaní jeho funkčnosti. 

6. Poruchy bude objednávateľ oznamovať na emailovú adresu: po@fittich.sk alebo telefonicky 
na čísla 051 7733 385, 0905 905 151. 

VIL Povinnosti zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ sa po vzájomnej dohode s objednávateľom zaväzuje výkon prác časovo 
prispôsobiť prevádzkovému režimu objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi na základe individuálneho vyskúšania 
jednotlivých zariadení podľa či. II. bodu 1. zmluvy vykonaného za prítomnosti povereného 
pracovníka objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ je povinný dodať zariadenia spĺňajúce platné STN. 

4. Zhotoviteľ je povinný uviesť všetky zásahy do už zabudovaných zariadení písomne v ich 
prevádzkových knihách, prípadne vykonať zmenu v ich príslušných sprievodných a 
projektových dokumentáciách. 

VIII. Ustanovenia o utajovaní údajov 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje utajovať údaje: 
a) o zariadeniach, ktoré sú predmetom tejto zmluvy 
b) o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa 
c) o ďalších skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti so zhotovením diela dozvie. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje utajovať všetky údaje týkajúce sa technickej stránky realizovaného 
diela. 

3. Povinnosti vyplývajúce z či. VIII. bodov 1. a 2. zmluvy budú zmluvné strany dodržiavať bez 
časového obmedzenia. 

4. Výnimku z povinnosti utajovať údaje podľa či. VIII. bodov 1. a 2. zmluvy majú zmluvné 
strany len na základe požiadavky orgánu činného v trestnom konaní pri začatom trestnom 
stíhaní. 

IX. Vlastnícke právo k dielu a zodpovednosť za škodu 

1. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa potvrdením odovzdávacieho protokolu 
oboma zmluvnými stranami. Týmto okamihom prechádza na objednávateľa i 
nebezpečenstvo škody. 

2. Zmluvné strany zodpovedajú za neplnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy a nahradia 
druhej strane škodu, ktorá jej tým vznikne. 
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3. V prípade neoprávneného alebo hrubého zásahu do zariadenia zhotoveného podľa zmluvy 
záručné podmienky zanikajú na tú jeho časť, ktorá bola týmto zásahom poškodená. 

4. Ak bude zhotoviteľ meškať s plnením termínu realizácie diela, môže objednávateľ 
sankcionovať zhotoviteľa 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

X. Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny zmluvy je možné robiť len formou písomných, očíslovaných dodatkov, potvrdených 
oboma zmluvnými stranami. 

2. Zhotoviteľ rovnako ako objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v súlade s platnými 
právnymi predpismi. 

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Obe zmluvné strany obdržia 1 rovnopis. 

5. Ostatné vzťahy zmluvných strán sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi. 

XI. Zoznam príloh 

1. Príloha č.l - Technická špecifikácia a rozpočet : CCTV aEZS - doplnenie zariadení 
v prístavbe kontajnerovej školy 

objednávateľ zhotoviteľ 
Jarovnice, dňa 12.11.2015 Prešov, dňa 12.11.2015 
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