
Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

(v ďalšom aj ako „Zmluva“) 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 
 

 

Zhotoviteľ:  BELLIMPEX s.r.o. 
   Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo 

   IČO: 36 705 390 

   IČ DPH: SK2022286629 

   zast.: Mikuláš Németh - konateľ spoločnosti 

   Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra 

   v oddieli: Sro, vo vložke č.: 19019/N 

    

   

(v ďalšom aj ako „Zhotoviteľ”) 

 

a 

 

Objednávateľ: ObecPredajná  

   976 63 Predajná, Námestie Juraja Pejku č. 67 

   IČO: 00313751 

DIČ: 2021169986 

   zast.: Ing. Tatiana Čontofalská – staroska obce 

 

(v ďalšom aj ako „Objednávateľ”) 

(Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať a namontovať pre 

Objednávateľa dielo vyšpecifikované v bode 2.2 Zmluvy pre Objednávateľa na 

miesto montáže, zabezpečiť dopravu a montáž diela, a záväzok Objednávateľa 

dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu 

uvedenú v článku III. tejto Zmluvy. Miestom montáže je: obec Predajná. 

 

2.2 Na účely tejto Zmluvy Dielom sa rozumie:  

Merač rýchlosti BX-1 SPOMAĽ napájanie z verejného osvetlenia,  akumulátor 

20Ah, nastavenie s Bluetooth na základe predloženej ponuky.    

  Počet kusov: 3 ks 

  (ďalej aj ako „Dielo“) 

 

 



Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť pre Zhotoviteľa na 

riadne a včasné splnenie Diela podľa tejto Zmluvy: 

  - stĺp na osadenie Diela, 

  - prípojku z verejného osvetlenia, 

  - povolenie na osadenie Diela. 

 

3.2 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi vyhotoviť Dielo v súlade s podmienkami 

upravenými v tejto Zmluve.  

 

3.3 Pri vykonávaní Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne a nie je viazaný pokynmi 

Objednávateľa. 

 

3.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu Objednávateľ neposkytol 

potrebnú súčinnosť. O prevzatí dokončeného a namontovaného Diela musí byť 

spísaný odovzdávací protokol podpísaný Objednávateľom a Zhotoviteľom. Deň 

podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania 

Diela. Objednávateľ je povinný objednané a vykonané Dielo prevziať, ako i 

dodací list podpísať a potvrdiť. 

 

3.5 Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanému Dielu prechádza na 

Objednávateľa odovzdaním predmetu diela. 

 

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo podľa tejto zmluvy vrátane dodania 

potrebného montážneho materiálu. 

 

3.7 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú 

k odovzdanému Dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie. 

 

3.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vznikli z tohto zmluvného 

vzťahu, nie je   možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné 

právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
  

 

Článok IV. 

Cena za dielo 
 

4.1 Cena Diela je vo výške 5.970,- EUR s DPH 20% vrátane dopravy a montáže. 

Podrobný rozpis ceny Diela je nasledovný:  

 

Merač rýchlosti, cena   za 1 ks bez DPH    1.658,33 EUR 

DPH 20%           331,67 EUR 

Merač rýchlosti, cena   za 3 ks s DPH               5.970,00 EUR  

   

     

4.2 Cena za Dielo zahŕňa dopravu na miesto montáže, montáž a zaškolenie 

zamestnanca Objednávateľa objednaného množstva Diela.  



Článok V. 

Fakturácia 
 

5.1 Termín dodania Diela je do  30.10.2016. 

 

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo Objednávateľovi deň 

odovzdania Diela, najneskôr však do 7 pracovných dní od dátumu vykonania 

montáže Diela. 

 

5.2  Objednávateľ sa zaväzuje vystavenú faktúru za odobraté Dielo uhradiť   

Zhotoviteľovi bezhotovostným prevodom na bankový účet Zhotoviteľa 

uvedeného v Článku I. tejto Zmluvy. 

  

5.3 Ak Objednávateľ nezaplatí cenu za Dielo uvedenú v Článku IV. tejto Zmluvy v 

lehote splatnosti podľa Článku V., je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a to až do 

zaplatenia. 

 

 

Článok VI. 

Záruka a reklamácia 
 

6.1 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi na Dielo záruku 24 mesiacov. Na 

akumulátor ako spotrebný materiál Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku 

12 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia, pre prípad vyššej 

moci, blesku, krádeže, neodborného zásahu, poškodenia cudzím zavinením, 

prepätia zo siete 230V a pod. 

 

6.2 Zhotoviteľ poskytuje aj mimo záručné opravy Diela po uplynutí všeobecnej 

záruky a predĺženej záruky na základe písomnej objednávky Objednávateľa 

a potvrdenia objednávky mimo záručnej opravy Zhotoviteľom. Mimo záručná 

oprava bude poskytnutá za nasledovných podmienok: 

- cena výjazdu na miesto opravy Diela je vo výške 0,40 EUR bez DPH za 1 

km spočítaného zo sídla Zhotoviteľa (Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo). 

- cena práce (vykonania opravy) je vo výške 30,- EUR bez DPH za každú 

začatú hodinu práce (vykonania opravy), 

- dodané náhradné súčiastky pre sfunkčnenie Diela mimo záručných opráv 

budú fakturované na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu 

potvrdenia objednávky mimo záručnej opravy.  

 

6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním Diela alebo 

poškodením Diela Objednávateľom.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

7.1 Zmluvné strany sa s touto zmluvou riadne oboznámili. Súhlasia s jej obsahom a 

na znak súhlasu ju obe strany vlastnoručne podpísali. 

 

7.2 Táto zmluva je podpísaná v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom 

každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

 

7.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony v deň nasledujúci po zverejnení zmluvy na webovom 

stránke Objednávateľa. 

 

7.4 V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ súhlasí so 

zverejnením údajov v rozsahu uvedenom v záhlaví tejto zmluvy (okrem údaje 

o čísla účtu Zhotoviteľa) za účelom povinného zverejnenia zmluvy v zmysle §5a 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

Predajná,  12.10.2016  

  

 

 

 

 

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

Zhotoviteľ   Objednávateľ 

BELLIMPEX s.r.o.   Obec Predajná  
Mikuláš Németh   Ing. Tatiana Čontofalská 

Konateľ   Starostka obce 


