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ZMLUVA O DIELO č. 1/2019 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Článok I.  

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ:                   Obec Košarovce 

                                                           Košarovce 172 

                                                           094 06 Košarovce 

Splnomocnený zástupca:    Peter Čokota, starosta obce 

IČO:     00332496 

DIČ:                                                   2020630139  

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu (IBAN):   SK56 5600 0000 0089 0069 9001         

Kontakt:                                             0907994685 

E-mail:    obeckosarovce@gmail.com     

 

(ďalej iba „objednávateľ“) 

 

1.2 Zhotoviteľ: ZETNET VT s. r.o.   

                                    Košarovce 116 

                                  094 06 Košarovce  

Splnomocnený zástupca: Milan Zálepa - konateľ     

IČO:    50667441                                                 

DIČ:    2120427826     

Číslo účtu (IBAN):SK68 8330 0000 0025 0117 2678  

E-mail:      info@zetnet.sk 

Kontakt:    0940760760                                              

                                                                

 (ďalej iba „zhotoviteľ“) 

 

1.3 Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 si oznámia zmluvné strany doporučeným 

listom. 

 

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na projekt: „WIFI pre Košarovce“ (Dodanie bezdrôtových 

prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce) Zmluvu o dielo v súlade          

s postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov. 
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Článok II.  

Predmet plnenia 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo 

„WIFI pre Košarovce“- Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných 

priestranstvách v rámci obce podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

  

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou, prevziať a zaplatiť 

dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku IV. zmluvy. 

 

 

Článok III.  

Čas plnenia 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

3.1.1 Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do 30 kalendárnych dní (1 mesiac) odo dňa 

začatia prác. 

 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje: 

3.2.1 Vyzvať  zhotoviteľa na začatie realizácie prác po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy 

a to na základe písomnej výzvy.  

 

Článok IV.  

Cena diela 

 

 

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

platnom znení a je to cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť. 

 

4.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je: 

Cena bez DPH:                                                14.988, - EUR 

DPH 20 %:                                                                0, - EUR 

Cena celkom vrátane DPH:                            14.988, - EUR  

 

Slovom: štrnásťtisícdeväťstoosemdesiatosem  EUR.  

 

 

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.  

4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne 

od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. 

 

 

Článok V.  

Platobné podmienky, fakturácia 

 

 

5.1 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce priebežne. 

Výška vystavenej faktúry musí byť v súlade s podmienkami poskytovateľa nenávratného 

finančného príspevku. 
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 5.2 Faktúru vyhotoví  zhotoviteľ  v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z. z.. 

o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 3 originálnych 

výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje: 

• číslo faktúry, resp. daňového dokladu, 

• označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu, 

• IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa, 

• označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu, 

• miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby, 

• číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia, 

• zdaniteľné obdobie, 

• deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

• fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po 

objektoch, 

• pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa, 

• faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, 

súpis vykonaných prác.  

 

Článok VI.  

Záručná doba, zodpovednosť za vady 

 

 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného 

projektu, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a 

že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. 

 

6.2 Záručná doba je 60 mesiacov. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela 

objednávateľom. Za chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v 

rozsahu tejto záruky. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa 

záruka riadi týmto záručným listom. 

 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má  

zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia chyby.  

 

6.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a 

vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 

 

Článok VII.  

Vykonanie diela 

 

7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť 

podľa zmluvy, pričom rešpektuje  technické špecifikácie a právne predpisy. 

 

7.2 Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej 5 dní pred dňom 

dokončenia diela. 
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7.3 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Súčasťou odovzdania 

diela budú príslušné protokoly o parametroch diela. Dielo bude odovzdané len ak 

objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. 

 

7.4 Prevzatie diela alebo jeho časti  môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky 

až do ich odstránenia. 

 

7.5 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre 

vykonanie diela, ak je to relevantné. 

 

Článok VIII.  

Zmluvné pokuty 

 

8.1 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi  za omeškanie s úhradou  faktúry  zmluvnú  pokutu  

vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý týždeň omeškania. 

 

8.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť 

objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného 

vzťahu vyplývajú. 

 

8.3 Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou. 

 

 

 

Článok IX.  

Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy 

 

9.1 Zmluvné strany sa zväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

 

9.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia 

tejto zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej 

legislatívy.   

 

9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením prác 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 

Poskytovateľom NFP a objednávateľom (konečným prijímateľom pomoci) a oprávneným 

osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť". 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 

osoby,  

c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu,  

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
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9.4 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy 

a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 

objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 

zmluvných strán. 

 

9.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

• ak zhotoviteľ bezdôvodne nezačne s realizáciou prác na základe písomnej výzvy 

objednávateľa, 

• ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom 

zistené chyby neodstráni v dohodnutých termínoch. 

 

9.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

• ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi  znemožňuje vykonanie 

diela. 

 

9.7 Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zákonníka je 

považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a oprávňuje na 

jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.   

 

9.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený 

dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.  

 

 

Článok X. 

 Záverečné ustanovenia 

 

10.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť po 

splnení nasledovných podmienok: 

• zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, 

• kladný výsledok overenia procesu verejného obstarávania Poskytovateľom NFP. 

 

Podmienky musia byť splnené kumulatívne. 

 

10.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo ukončiť zmluvný vzťah so zhotoviteľom a odstúpiť 

od  zmluvy, ak nebudú zabezpečené finančné prostriedky na realizáciu predmetu diela.  

           

10.3 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len 

písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri 

uzatváraní dodatkov podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie 

zmluvy neplatné. 

 

10.4 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Obchodného zákonníka. 

  

10.5 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne 

vlastnoručne podpísali.  
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10.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť 

nie je ničím obmedzená. 

 

10.7 Zmluva  je vyhotovená  v 4 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a 

jeden pre zhotoviteľa. 

 

 

 

Za objednávateľa:                                                                     Za zhotoviteľa: 

 

 

 

  

V Košarovciach, dňa ..........................               V Košarovciach,  dňa   .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................                 .................................................................... 

                  Peter Čokota                                                      Milan Zálepa 

                     starosta obce                                                          konateľ 

  


