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Zmluva o dielo  
na realizáciu projektu  

„Rozšírenie kamerového systému v obci Tuhár“ 

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení 
 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami 
 

Objednávateľ:  

Názov:  Obec Tuhár  
Sídlo:  Tuhár 56, 985 12 Tuhár 
     

Zastúpený:  Bc. Petrom Čemanom, starostom obce 

IČO:   00 316 482 
DIČ:   202 125 1034 

Tel.:   047 43 77 621 
Mobil:   0911 491 250 
e-mail:  starosta.tuhar@gmail.com  
internetová adresa: www.tuhar.sk 

ďalej len „objednávateľ“ 
 

Zhotoviteľ: 

Názov:  DUTECH s.r.o. 

Sídlo:  Námestie republiky 23 
984 01 Lučenec 

 

Zastúpený:  Dušanom Biroščákom, konateľom spoločnosti 

IČO:   51 215 390 
DIČ:   212 062 6497 
IČ DPH:  SK 212 062 6497 
Zapísaný: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 33050/S 

Bankové spojenie: VUB a.s.  

Číslo účtu:  39 0643 4255/0200 
IBAN:  SK72 0200 0000 0039 0643 4255 
Tel.:   0905 231 602 
e-mail:  dutech@dutech.sk  
internetová adresa: www.dutech.sk 

ďalej len „zhotoviteľ“ 
 

Preambula 

 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov procesu verejného obstarávania formou 

prieskumu trhu zrealizovaného v súlade s § 117 zákona č. 343/2017 Z.z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

na výber dodávateľa predmetu zákazky s názvom:  
„Rozšírenie kamerového systému v obci Tuhár“ 
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Článok č. I 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je dielo, ktorým je dodanie a inštalácia komponentov predstavujúcich rozšírenie 
kamerového systému v obci Tuhár ako súčasť realizácie projektu s názvom „Rozšírenie kamerového systé-
mu v obci Tuhár“, vrátane oživenia diela, jeho uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy (ďalej len „die-
lo“).  

1.2 Rozšírenie kamerového systému predstavuje umiestnenie kamier na vstupy do obce a výstupy z obce a na 
hlavnú križovatku v obci. Ide o nasledovné situačné a technické riešenie:  

1.  doplnenie existujúceho kamerového systému o 6 statických IP kamier 4 Mpx s nočným videním, 
umiestnených na vstupy do obce / z obce Tuhár nasledovne:  

- vstup do obce Tuhár zo smeru Polichno / Ábelová – umiestnenie 2 kamier monitorujúcich cestnú 
komunikáciu pred vstupom do obce (1K) a cestnú komunikáciu po vstupe do obce Tuhár (2K); 

- vstup do obce Tuhár zo smeru Divín / Budiná – umiestnenie 2 kamier monitorujúcich cestnú 
komunikáciu pred vstupom do obce (4K) a cestnú komunikáciu po vstupe do obce Tuhár (3K); 

- vstup do obce Tuhár zo smeru Stará Halič / Tomášovce / Halič – umiestnenie 2 kamier monitorujú-
cich cestnú komunikáciu pred vstupom do obce (6K) a cestnú komunikáciu po vstupe do obce Tuhár 
(5K); 

2. doplnenie existujúceho kamerového systému o 1 otočnú kameru PTZ 3 Mpx(7Ko), ktorá bude umies-
tnená na hlavnej križovatke v obce, cez ktorú vedú nasledovné cestné komunikácie: 

-  z obcí Divín / Budiná; 

-  z miestnej ulice ústiacej do lesného porastu lesnou cestou; 

-  z obcí Polichno / Ábelová; 

- z obcí Stará Halič / Tomášovce / Halič, resp. uvedená komunikácia vedie z centra obce a na tejto kri-
žovatke sa delí na vyššie uvedené tri smery. 

Kamery budú umiestnené na stĺpoch eklektického vedenia v obci pod svetlami verejného osvetlenia, k čo-
mu má obec od vlastníka stĺpov súhlas. Detaily uchytenie, uzemnenia kamier a ostatná špecifikácia vyplýva 
zo STN.  

V rámci technického dodania bude súčasťou diela zapojenie rozšíreného kamerového systému na zdieľaný 
prístup cez mobilný telefón zástupcu objednávateľa.  

1.3 Súčasťou odovzdania diela je odovzdanie atestov a tiež vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia 
diela.   

1.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo prevezme podľa tejto zmluvy, zaplatí za jeho dodávku, montáž a uve-
denie do prevádzky dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie pri realizácii.  

1.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať bez vád a nedokončených prác brániacich v užívaní diela v termí-
ne uvedenom v tejto zmluve a zhotoviteľ sa zaväzuje toto dielo zhotoviť a odovzdať objednávateľovi.  

Článok  č. II 
Miesto plnenia 

Miestom realizácie zákazky je Obec Tuhár a vybrané lokality v rámci obce podľa popisu v bode 1.2 tejto 
Zmluvy. 

Článok  č. III 
Doba plnenia 

3.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v zmysle nasledovného harmonogramu: 

- začiatok realizácie:  po podpise Zmluvy o dielo a nadobudnutí jej účinnosti 

- ukončenie realizácie: najneskôr 30. júna 2020 

3.2 Presný termín začiatku plnenia oznámi zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred.  
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Článok  č. IV 
Cena diela 

4.1  Cena diela vychádza z výsledkov prieskumu trhu zrealizovaného v súlade s § 117 zákona č. 343/2017 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na výber 
dodávateľa predmetu zákazky s názvom: „Rozšírenie kamerového systému v obci Tuhár“.  

4.2 Cena diela predstavuje maximálne: 

-  cena bez DPH:  7 741,67 € 

- DPH:  1 548,33 € 

-  cena s DPH: 9 290,00 €, slovom deväťtisícdvestodeväťdesiat celých eur a nula centov.  

Predložená cenová ponuka v podobe oceneného zadania výkaz výmer predstavuje Prílohu č. 1, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

4.3  V cene uvedenej v bode 4.2 sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady súvisiace so zhotovením 
diela, okrem iného aj so spôsobom realizácie prác, so starostlivosťou o bezpečnosť, ochranu zdravia 
a protipožiarnymi opatreniami, náklady na dopravu, ako aj ostatné náklady súvisiace s predmetom zmlu-
vy tu neuvedené. 

4.4 Cenu nie je možné jednostranne meniť. V prípade potreby naviac prác sa za naviac práce považujú práce, 
ktoré bezprostredne nadväzujú a súvisia s predmetom tejto zmluvy, a ktorých nevyhnutnosť realizácie 
pre riadne dokončenie predmetu zmluvy sa zistí po uzavretí zmluvy. Tieto práce budú ocenené zhotovi-
teľom a predložené objednávateľovi na schválenie.  

4.5 Ocenené naviac práce schválené objednávateľom budú zrealizované až po uzavretí dodatku k tejto zmlu-
ve, v opačnom prípade uskutočnené naviac práce vykonáva zhotoviteľ na vlastné náklady, ktoré mu ob-
jednávateľ nie je povinný uhradiť. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na prípady, v ktorých 
by okamžitým nezrealizovaním naviac prác došlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí, alebo by došlo ku 
škodám na majetku, alebo na životnom prostredí, pričom v tom prípade naviac práce, ktoré bude nevy-
hnutné zrealizovať, budú zrealizované po ich písomnom odsúhlasení štatutárom objednávateľa. Následne 
bude uzatvorený dodatok k tejto zmluve. 

4.6 Prípadné dohodnuté práce naviac budú fakturované podľa vzájomne odsúhlasených montážnych listov 
a dodacích listov v prípade vzniknutých potrieb dodávky tovaru počas montáže. Tieto práce, tovary a ce-
ny za ne budú tiež predmetom číslovaných dodatkov k tejto zmluve.  

Článok č. V 
Platobné podmienky 

5.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných platobných podmienkach:  

5.1.1 Podkladom pre zaplatenie dohodnutej ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom a preukázateľne 
doručená objednávateľovi do 15 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Fakturované budú len 
skutočne vykonané práce a dodávky. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude zápis o odovzdaní a 
prevzatí diela podpísaný povereným zástupcom objednávateľa a všetky dokumenty týkajúce sa 
diela (záručné listy, atesty), vrátane zabezpečenia školenia obslužného personálu ku kamerovému 
systému. 

5.1.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu na základe dodávateľom vystavenej 
faktúry, ktorá bude vystavená po odovzdaní diela, a podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela. Faktúra bude uhradená bezhotovostným prevodom z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa 
a jej splatnosť bude 15 dní odo dňa vystavenia faktúry.  

5.1.3 V prípade zaplatenia ceny diela po uplynutí lehoty splatnosti faktúr uvedených v bode 5.1.2 tohto 
článku je objednávateľ povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania.  

5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu  
v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčasťou fak-
túry bude položkový súpis vykonaných prác, podpísaný odovzdávací a preberací protokol ako aj projekt 
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skutočného vyhotovenia a zapojenia a všetky certifikáty použitých výrobkov (kamier a ostatných zariade-
ní). 

5.3  V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený 
vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením op-
ravenej faktúry objednávateľovi. 

Článok č. VI 
Spolupôsobenie objednávateľa 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie predmetu diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnut-
ne potrebnom spolupôsobenie spočívajúce najmä: 

- v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov,  

- v zabezpečení oprávnenej osoby počas zhotovenia diela za účelom odsúhlasiť v nevyhnutných prípa-
doch prípadné zmeny v rozsahu prác, odovzdať a prevziať dielo, príp. časti diela, 

- v zabezpečení povolenia na vstup osôb zhotoviteľa do objektov objednávateľa,  

- v umožnení pripojenia sa zhotoviteľa k zdrojom energie po celú dobu realizácie a umožnení nepretrži-
tej pracovnej doby v nutných prípadoch,  

- pri vybavovaní potrebných povolení na vstup osobných a nákladných vozidiel zhotoviteľa k realizova-
nému objektu. 

Článok  č. VII 
Spôsob a podmienky vykonania diela 

7.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve v súlade so 
všeobecné záväznými právnymi predpismi a v súlade s pokynmi objednávateľa. 

7.2  Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ sa zaväzuje obvyklým 
spôsobom viesť stavebný denník, ktorý bude uložený u zodpovedného pracovníka zhotoviteľa, pričom za-
znamenávať zápisy v stavebnom denníku a rokovať za zmluvné strany vo veciach technických sú opráv-
není poverení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa. 

7.3 Zmeny v osobách oprávnených rokovať za zmluvné strany je každá zmluvná strana povinná nahlásiť dru-
hej zmluvnej strane písomné do 3 dní odo dňa uskutočnenia zmeny. 

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije pri realizácii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu škodlivé mate-
riály, ktoré ohrozujú hygienu, zdravie osôb a životné prostredie. 

7.5 Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi postupovať v súlade so Zákonom c. 223/2001 Z.z. o odpa-
doch v znení neskorších predpisov. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie riadne zhotoveného diela najneskôr do  
5 pracovných dni po ukončení prác. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi taktiež aj jednotlivé 
čiastkové plnenia, a to ihneď po ich samotnom vykonaní osobe technického dozoru objednávateľa. 

7.7 Objednávateľ má právo, ale nie povinnosť dielo prevziať v prípade, ak má dielo vady alebo nedostatky. 

7.8 O odovzdaní a prevzatí ukončeného diela zhotoviteľ vyhotoví „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela", ktorý 
podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. 

7.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zápis o odovzdaní a prevzatí diela bude okrem základných údajov obsaho-
vať aj: 

a)  súpis zistených vád a nedorobkov, 

b)  dohodu zmluvných strán o spôsobe a termínoch odstránenia vád, 

c)  súpis odovzdaných dokladov, 

d)  konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba a termín skončenia 
záručnej doby. 
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7.10 Pri preberacom konaní je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi všetky atesty, doklady a proto-
koly dokumentujúce priebeh vykonávania diela, použité technologické postupy, ak boli objednávateľom 
požadované, vykonané skúšky a merania, príslušnú časť stavebného denníka, dokumentáciu skutoč-
ného vyhotovenia, v ktorej sú zaznamenané aj všetky prípadné zmeny vzniknuté pri vykonávaní diela 
oproti pôvodne predloženej projektovej dokumentácii / nákresu, návod na obsluhu a údržbu nainštalo-
vaných  zariadení a všetky ostatné doklady súvisiace so zhotovovaním diela. 

Článok č. VIII 
Odovzdanie a prevzatie diela 

8.1 Povinnosťou zhotoviteľa je riadne a včas zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi na základe písomné-
ho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a príslušných certifikátov, atestov a technických podmienok. 
O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací/odovzdávací protokol v 2 vyhotoveniach, 1 
pre každú zmluvnú stranu. 

8.2 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu diela, dielo nepre-
vezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia na náklady 
zhotoviteľa.  

8.3 Ostatné vady, ktoré nebránia užívaniu, budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a ter-
mínu ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť na vlastné náklady odstrániť tieto vady do uvedeného ter-
mínu. 

8.4 Dodávateľ prác a služieb zodpovedá za čistotu a za odpratanie odpadu, ktorý vznikol pri realizácii diela na 
stavenisku.  

Článok č. IX 
Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za funkčnosť a kvalitu predmetu zmluvy. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené s súlade s touto zmluvou a so zadaním objednáva-
teľa vo výzve na predkladanie cenových ponúk, bude mať zmluvou dohodnuté vlastnosti uvedené v ce-
novej ponuke a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských a európskych 
technických normách. V akomkoľvek inom prípade bude mať dielo vadu. Tieto skutočnosti budú uvedené 
v záručnom liste podpísanom a potvrdenom zhotoviteľom.  

9.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní po oznámení vád začať s odstraňovaním týchto vád a tieto odstrániť na 
vlastné náklady. Odstránenie vád objednávateľ potvrdí v preberacom protokole. 

9.4 Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov (60 mesiacov) na funkčnosť a 2 roky 
(24 mesiacov) na kvalitu dodaných zariadení, pokiaľ ich výrobca nestanovuje inak. Záručná lehota začína 
plynúť okamihom prebratia diela.  

9.4.1  Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na 
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.  

9.4.2 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom. Pri reklamácii je objednávateľ 
povinný predložiť záručný list potvrdený zhotoviteľom. 

9.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela bezodkladne po jej zistení písomne oznámi zhotovite-
ľovi. Za písomne uznanú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom a následne listo-
vou zásielkou alebo osobne. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia. 

9.6 Ak nie je odstránenie vád diela možné, zhotoviteľ sa zaväzuje vymeniť vadné predmety diela na vlastné 
náklady.  

9.7 Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli následkom nesprávneho alebo neodborného zaobchádzania 
s predmetom zmluvy, neodbornou obsluhou a údržbou, násilným poškodením, živelným poškodením.   

9.8 V prípade preukázania neopodstatnenej reklamácie objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady spojené 
s obhliadkou a prípadným odstránením vád.  
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Článok č. X 
Zodpovednosť za škodu 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia 
jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

10.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, 
má druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.  

Článok č. XI 
Vlastnícke právo 

Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvu škody na diele ako aj veciach a materiáloch potrebných na 
zhotovenie diela prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho/odovzdávacieho protokolu a sú-
časne okamihom zaplatenia faktúry za odovzdané dielo.  

Článok č. XII 
Porušenie zmluvných povinnosti a odstúpenie od zmluvy 

12.1  Porušením povinností dohodnutých zmluvnými stranami v tejto zmluve a nevykonaním nápravy ani  
v náhradnom termíne jednou zo zmluvných strán vzniká druhej zmluvnej strane právo odstúpiť od 
zmluvy. 

12.2  Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy. 

12.3  V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak to pí-
somne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozve-
dela. 

12.4 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné: 

a) ak je voči jednej zo zmluvných strán vyhlásené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvných strán 
vstúpila do likvidácie, 

b) ak zhotoviteľ nevykonáva dielo v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, 

c) ak zhotoviteľ neodôvodnene mešká s odovzdaním diela podľa Článku č. III tejto zmluvy. 

12.5  Oznámenie o odstúpení musí byť podpísané štatutárnym orgánom odstupujúcej strany a nadobúda 
účinnosť dňom jeho doručenia do sídla druhej zmluvnej strany. 

12.6  Ak oprávnená strana nevyužije právo odstúpiť od zmluvy, vzniká porušujúcej strane povinnosť pristúpiť 
na primeranú zmenu zmluvy v tej časti, ktorá bola porušením dotknutá, a uhradiť spôsobenú škodu, 
ktorá vznikla v súvislosti s porušením záväzku. Oprávnená strana môže dočasne prerušiť plnenie svojich 
záväzkov až do doby, pokým porušujúca strana je v omeškaní a pokiaľ omeškané záväzky nesplní a ne-
dohodne zmenu zmluvy z dôvodu dočasného prerušenia. 

12.7  V prípade odstúpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dočasného prerušenia plnenia z dôvodu poruše-
nia zmluvy, zaplatí zmluvná strana porušiteľa druhej zmluvnej strane všetky preukázané náklady a 
škody, ktoré jej z tohto dôvodu vzniknú. 

12.8 V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z iného dôvodu, ako je podstatné porušenie zmluvy v 
zmysle bodu 12.4, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi všetky preukázane vynaložené náklady, vrátane 
nákladov na prerušenie, resp. ukončenie výroby, vrátane nákladov, ktoré zhotoviteľovi v dôsledku od-
stúpenia vznikli. 

Článok č. XIII 
Náhrada škody 

13.1  Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým 
spôsobenú druhej zmluvnej strane. Náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zá-



Zmluva o dielo na realizáciu projektu „Rozšírenie kamerového systému v obci Tuhár“ 
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení 

___________________________________________________________________________________________________ 
Strana 7 z 8 

konníka. Zmluvná strana nie je povinná nahradiť škodu ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spô-
sobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

13.2  Každá zo zmluvných strán je oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody v celom 
rozsahu aj v prípade, že ide o porušenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktorú sa vzťahuje zmluv-
ná pokuta alebo úrok z omeškania. 

13.3  Zhotoviteľ je povinný počas realizácie zmluvy riadiť svoje činnosti a manipulovať s náradím, materiálom, 
výrobkami a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov objednávateľa a už zreali-
zovaných prác, ako ani k poškodeniu majetku tretích osôb nachádzajúceho sa v mieste plnenia tejto 
zmluvy. Za prípadnú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. Prípadné škody, ktoré spôsobí zho-
toviteľ alebo jeho subdodávatelia na majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb, je povinný 
zhotoviteľ odstrániť na svoje náklady a v primeraných termínoch určených objednávateľom. 

13.4  Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné škody spôsobené na majetku objednávateľa v lehote určenej objed-
návateľom alebo v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený tieto škody odstrániť sám, pričom 
zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady s tým súvisiace na základe osobitnej fak-
túry vystavenej objednávateľom, ktorej lehota splatnosti je 15 dní od jej doručenia zhotoviteľovi. 

Článok č. XIV 
Sankcie 

14.1 Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy zmluvné strany dohodli nasledovné sankcie: 

14.1.1 Za omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy vo výške 0,5 % z hodnoty celého pred-
metu zmluvy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok objednáva-
teľa pre prípadnú náhradu škody.  

14.1.2 Za omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny diela úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ne-
zaplatenej ceny za každý deň omeškania.  

Článok č. XV 
Ostatné ustanovenia 

15.1  Zhotoviteľ je povinný pri plnení zmluvy riadiť sa pokynmi objednávateľa, ktoré vyplývajú z jeho kontrol-
nej a koordinačnej činnosti. Pri plnení predmetu zmluvy je povinný postupovať s odbornou starostlivos-
ťou a dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný vykonať dielo riadne a včas. 

15.2  V prípade, ak zhotoviteľ s písomným súhlasom objednávateľa zabezpečuje plnenie jednotlivých častí 
zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný povinnosťami, vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy, 
preukázateľne zaviazať i svojich subdodávateľov, pritom však nesie rovnakú zodpovednosť, ako keby 
tieto povinnosti plnil sám. 

15.3  Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov v súlade s vyhláškou 
SUBP, SBU c. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Je po-
vinný dodržiavať nariadenie vlády SR c. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných po-
žiadavkách na stavenisko a dodržiavať ďalšie právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci a požiarnej ochrany, ako aj preverovať ich znalosti, a sústavne zabezpečovať kontrolu dodr-
žiavania týchto predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť svojich pracovníkov zodpovedajúcimi ochran-
nými pracovnými prostriedkami v zmysle § 9, ods. 7, písm. a) vyhlášky SUBP a SBU c. 374/1990 Zb.,  
v súlade s nariadením vlády SR c. 395/2006 z. z. o minimálnych požiadavkách na osobné ochranné pra-
covné prostriedky. 

Článok č. XVI 
Záverečné ustanovenia 

16.1 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 2 vyhotovenia a zho-
toviteľ jedno vyhotovenie. 
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16.2 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanove-
niami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných na území SR. 

16.3 Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len na základe písomnej a obojstrannej dohody zmluvných 
strán, podpísanej zástupcami obidvoch strán a to formou riadne očíslovaných dodatkov. 

16.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma stranami a účinnosť deň po zverejnení na 
webovom sídla objednávateľa.  

16.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju prostredníc-
tvom svojich štatutárnych zástupcov podpisujú. 

 

 
V Tuhári dňa _______________                 V Lučenci dňa _______________
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________    __________________________ 
           za objednávateľa                                                                                  za zhotoviteľa   
      Obec Tuhár            DUTECH s.r.o. 

                         Bc. Peter Čeman        Dušan Biroščák 


