ZMLUVA O DIELO
číslo: 2012/001
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ: Obec Nededza
so sídlom: Hlavná č. 1/1, 013 02 Nededza
IČO: 00321516
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 5604740002 / 5600
v zastúpení starostom PhDr. Peter Vajda
telefón: +421 415 980 021 e-mail: nededza.ou@stonline.sk
(ďalej iba objednávateľ)
a
Zhotoviteľ:

M&B SONIC Michaela Křenková
so sídlom: Masarykovo náměstí 31/19, 741 01 Nový Jičín
IČ: 76020380
DIČ: CZ7952265266
Bankové spojenie: GE Money Bank a.s. Nový Jičín, Štefánikova 1
číslo účtu: 198 961 789 / 0600
Č.ú. IBAN: CZ63 0600 0000 0001 9896 1789
v zastúpení: Michaela Křenková
telefón: +420 723 204 976, +421 917 503 295, e-mail: info@mbsonic.eu
(ďalej iba zhotoviteľ)

II.
Predmet zmluvy
(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za
dielo.
(2) Dielom sa rozumie: dodanie a montáž bezdrôtového rozhlasu pre obec Nededza podľa cenovej
kalkulácie č.2012/071.
(3) Objednávateľ zaplatí celkovú cenu upravenú v Čl. III. tejto zmluvy za zhotoviteľom vykonané
dielo.

Čl. III.
Cena za dielo
(1) Celková cena stanovená dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom v zmysle zákona
č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, je vo výške 4 099,50 €.
(2) Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že v dobe uzavretia zmluvy je výška ceny diela konečná.
Zhotoviteľ má však právo na zvýšenie ceny, ak vykoná také práce, ktoré nemohol pri uzavretí
tejto zmluvy predvídať, a ktoré sa ukážu byť nutnými k splneniu predmetu zmluvy. Tieto
skutočnosti sa zhotoviteľ zaväzuje doložiť objednávateľovi kalkuláciou nákladov k schváleniu
a budú zmluvne uzavreté v dodatkoch k tejto zmluve.

Čl. IV.
Termín plnenia
(1) Termín začatia prác je stanovený na 12.04.2012
(2) Termín ukončenia a odovzdania predmetu diela je stanovený ku dňu 11.05.2012.
(3) V prípade, že zhotoviteľ riadne ukončí dielo a bude pripravený odovzdať vyhotovené dielo pred
dňom stanoveným v bode 2., je objednávateľ takto vyhotovené dielo povinný prevziať.

Čl. V.
Fakturácia a platobné podmienky
(1) Po odovzdaní diela zhotoviteľ vystaví faktúru s lehotou splatnosti do 14 dní. Faktúra musí
obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku podľa zákona č. 222/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov.

Čl. VI.
Sankcie
(1) V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za každý deň omeškania.
(2) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry za vyhotovené predmetné dielo je
tento povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky vo výške 0,05% z celkovej ceny za každý deň
omeškania.
(3) V prípade odstúpenia objednávateľa nie z obzvlášť závažných dôvodov od tejto zmluvy budú
zhotoviteľom fakturované náklady vo výške 20% z celkovej ceny diela.

Čl. VII.
Záručná doba a servis
(1) Zhotoviteľ poskytuje záruku 36 mesiacov na rozhlasovú techniku, 36 mesiacov na reproduktory
a 6 mesiacov na akumulátory.
(2) Objednávateľ je povinný oznámiť chyby na diele bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí.
(3) Záručný ako i pozáručný servis zabezpečí zhotoviteľ do 72 hodín po oznámení chyby
objednávateľom.
(4) Počas doby uvedenej v bode 1. tohto článku je každé odstránenie chyby (oprava komponentu
alebo jeho výmena) na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bezplatné okrem prípadu, keď
chyba na diele, ktorá sa vyskytla, spočívajúca v poškodení alebo znefunkčnení diela bola
spôsobená neodborným zásahom pracovníkov objednávateľa pri obsluhe predmetného diela.
(5) Špecifikácie závažných nedostatkov:
Závažnými technickými nedostatkami sa rozumie :
a) nefunkčný bezdrôtový hlásič – nereprodukuje hovorené slovo ani hudbu
b) nefunkčné reproduktory
c) reprodukcia hovoreného slova a hudby je nezrozumiteľná vplyvom vysokej hladiny
akustického šumu alebo iného rušenia
d) vysielač je mimo prevádzky.
Za závažné technické nedostatky sa nepovažuje :
a) reprodukcia hovoreného slova a hudby je mierne ovplyvnená šumom.
(Jedná sa hlavne o miestne ojedinelé zmeny prenosových podmienok, ktoré sú v pásme 450
MHz, ktoré je pridelené pre prevádzkovanie bezdrôtových rozhlasov na Slovensku, pomerne
časté a sú spôsobené hlavne zmenami počasia. Tieto vplyvy nejde teda posudzovať ako

nefunkčnosť systému bezdrôtového rozhlasu, ale ako vonkajšie vplyvy, ktoré sú v tomto
pridelenom pásme obvyklé).

Čl. VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
(1) Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú navzájom sa informovať v priebehu vykonávania diela
o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jeho riadne ukončenie, najmä o všetkých prekážkach
brániacich vykonaniu diela a o uskutočňovaní opatrení na ich odstránenie.
(2) Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné
predpisy, technické normy, pokyny bezpečnosti práce, pokyny objednávateľa a všetky
ustanovenia tejto zmluvy.
(3) Vzťahy a povinnosti v tejto zmluve výslovne uvedené sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. a s ním súvisiacimi predpismi.
(4) Objednávateľ zabezpečí zamestnancom zhotoviteľa možnosť vstupu na pracovisko počas
pracovných dní, v sobotu, v nedeľu aj počas sviatkov, nepretržite, počas celej doby
uskutočňovania diela.
(5) Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi priestor na uloženie elektroinštalačného materiálu, ktorý
bude mať zhotoviteľ možnosť priebežne používať.

Čl. IX.
Odstúpenie od zmluvy
(1) Ak niektorá zo zmluvných strán poruší podstatným spôsobom svoje povinnosti vyplývajúce
z tejto zmluvy o dielo, má druhá zmluvná strana právo od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od
zmluvy sa však nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.

Čl. X.
Odovzdanie a prevzatie diela
(1) Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo v stanovenom termíne, pokiaľ zistí pri preberaní
chybu na diele.
(2) Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti,
čo najskôr po odovzdaní predmetu diela.
(3) Zhotoviteľ sa zaväzuje zaškoliť obsluhu, pracovníkov objednávateľa, pri inštalácii diela,
najneskôr však do času, keď vyhotovené dielo bude zhotoviteľom odovzdané objednávateľovi.
(4) Zaškolení pracovníci objednávateľa sú oprávnení len na obsluhu predmetného diela. Obsluhou
diela sa myslí užívanie diela obvyklým spôsobom a vykonávanie drobnej údržby.

Čl. XI.
Záverečné ustanovenia
(1) Vlastnícke právo k predmetu diela patrí zhotoviteľovi a to až do úplného zaplatenia celkovej
ceny za predmetné dielo objednávateľom.
(2) Maximálne do lehoty splatnosti beží u odbavovacej časti tzv. „trial verzia“. Po úplnom zaplatení
celkovej ceny za predmetné dielo objednávateľom bude nastavená „štandard verzia“. Pokiaľ

(3)
(4)
(5)
(6)

nebude dodržaný termín splatnosti, umožňuje „trial verzia“ dočasné odpojenie odbavovacej
časti.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po
jednom rovnopise.
Všetky prílohy k tejto zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
Prípadné zmeny tejto zmluvy o dielo alebo dodatky k nej môžu zmluvné strany po vzájomnej
dohode vykonať len v písomnej forme.
Obe zmluvné strany súhlasia s vyššie uvedeným znením tejto zmluvy, zhodne vyhlasujú, že
uvedenému zneniu zmluvy porozumeli a na dôkaz toho túto zmluvu o dielo slobodne a vážne
podpisujú.

V Nededzi dňa 11.04.2012

..................................................
objednávateľ

................................................
zhotoviteľ

