
 Z M L U V A  O  D I E L O  č. 010/2016 
 

                                                                    I.  
                       Zmluvné strany 

 
 
1. Objednávateľ     2. Dodávateľ 
 
Obecný úrad Kráľovičove Kračany   LV Solutions, s.r.o. 
Kráľovičove Kračany 109,    so sídlom: Kračanská č.40,  
930 03 Kráľovičove Kračany               929 01  Dunajská Streda                                    
zastúpený : Jana Gányovicsová   zastúpený : Ing. Ľudovít FEHÉR 
IČO : 00305529     IČO : 36682756 
DIČ : 2021130056  DIČ : SK2022256280 
                          
 
Táto zmluva sa uzatvára v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z.z. v znení jeho 
zmien a dodatkov, v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti 
súkromnej bezpečnosti v znení zmien a dodatkov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 
634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti. 
 

                      II.  
                      Úvodné ustanovenia  

 
1. Dodávateľ je prevádzkovateľom technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 

473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti.  
2. Objednávateľ požaduje poskytnutie služieb v súlade s licenciou dodávateľa podľa 

zákona  č. 473/2005 Z.z. 
 

            III. 
                  Predmet zmluvy 

  
1. Predmet diela:  
Elektronické zabezpečovanie (ďalej len EZS) je umiestnené v obci Kráľovičove Kračany  
 
 
 

 
2. Špecifikácie diela:  
a) Rozsah práce je stanovený na základe osobného jednania medzi objednávateľom 

Jana Gányovocsová a dodávateľom LV Solutions,s.r.o. zo dňa 30.11.2016. Konečný 
návrh zo strany dodávateľa bol konzultovaný s p. Ing. Ľudovítom Fehérom 
a s konečnou verziou bola oboznámená aj pani Jana Gányovicsová zo strany 
odberateľa. 

b) Práce budú vykonané podľa pracovného postupu a časového harmonogramu tak, 
aby odovzdanie diela bolo najneskôr do dvoch pracovných dní po sprevádzkovaní, ak 
nedôjde z vážnych dôvodov k nepredpokladaným udalostiam. 



 
3. Výmera dodávky materiálu: 

 
a) Dodávku kompletného materiálu a zariadení vrátane montážnych prác zabezpečí        

dodávateľ.  
b) Káblové trasy pre EZS položí iná odborná inštalačná firma. Táto položka nie je 

súčasťou tejto ponuky.  
 

IV.  
Doba plnenia  

 
Dodávateľ vykoná dielo do  30.11.2016. 
 
Nesplnenie z objektívnych vonkajších príčin (tvz. vyššej moci) nebude pokladané za 
porušenie tejto zmluvy. 
 

V. 
Cena diela 

 
V súlade so zákonom č. 196/2000 Zb. o cenách sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej cene 
za zhotovené dielo špecifikované v oddieli II. Tejto zmluvy a to vo výške : 599€ bez DPH. 
 
Cena za zhotovenie : montážny materiál a inštalačné práce je stanovená podľa dohody. 
 
Platobné podmienky :  
Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí dodávateľovi po prevzatí diela faktúru do 30 dní od jej 
vystavenia. 
Dielo bude fakturované po jeho dokončení a odovzdaní systému do trvalej prevádzky. 
 
Penalizácia: 
 
V prípade omeškania so zaplatením faktúry zaplatí objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 
0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 
 

VI. 
Vlastnícke právo na zhotovenú vec 

 
Vlastnícke právo na zhotovenú vec prechádza na objednávateľa okamihom odovzdania 
(podpisom odovzdacieho protokolu) a plnej úhrady fakturovanej čiastky. 
 

VII. 
Podmienky vykonania diela 

 
a) Bezpečnosť práce a požiarna ochrana sa riadi platnými bezpečnostnými predpismi   
a ustanoveniami tejto zmluvy. 
b) Objednávateľ zoznámi technikov vykonávajúcich inštaláciu diela s bezpečnostnými 
zásadmi v objekte. 



c) Objednávateľ zabezpečí pre účely skladovania jednu uzamykateľnú miestnosť na 
skladovanie materiálu a náradia inštalačnej skupiny dodávateľa. 

 
VIII.  

Povinnosti zmluvných strán 
 

a) Dodávateľ je povinný vykonať dielo v dohodnutom čase a kvalite. 
b) Dodávateľ odovzdá dielo po dokončení, a to písomne objednávateľovi. 
c) Dodávateľ vykoná preškolenie užívateľa a správcu systému a odovzdá prevádzkovú 

knihu EZS. 
 

IX. 
Iné ustanovenia 

 
Nesplnenie ustanovení o záväzkoch objednávateľa zakladá dodávateľovi právo na okamžité 
odstúpenie od tejto zmluvy. 
Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na zaplatenie faktúry za dovtedy vykonané práce. 
 

X. 
Záruka 

 
Dodávateľ ručí za kvalitu ním vykonaných prác (diela) podľa tejto zmluvy počas 24 mesiacov 
od odovzdania objednávateľovi z a podmienok uvedených v odovzdávacom protokole. Ako 
záručný list slúžia všetky faktúry, kde sú vypísané všetky výrobky a použitý materiál. 
Reklamácia porúch zariadení musí byť ohlásená dodávateľovi podľa odovzdávacieho 
protokolu. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť oprávnené reklamované poruchy v čo najkratšej 
lehote na základe podmienok stanovených v odovzdávacom protokole. 
 

XI. 
Záverečné ustanovenia 

 
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každý účastník obdrží jeden exemplár. 
Všetky dodatky k tejto zmluve vykonané len v písomnej forme, označené poradovými číslami 
a podpísané osobami oprávnenými jednať vo veciach tejto zmluvy.  
Otázky v tejto zmluve sa riadia Obchodným zákonníkom. 
Zmluvné strany túto zmluvu uzatvorili v súlade so zákonom č. 473/2008 Z.z,. 
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, súhlasia s celým jej obsahom a na dôkaz toho pripájajú 
svoje podpisy. 
 
V Dunajskej Strede, dňa  30.11.2016. 
 
 
 
 
     ...........................................                                            ........................................ 
             Ing. Ľudovít Fehér, v.r.                                                         Jana Gányovicsová, v.r. 
                za dodávateľa                                                              za objednávateľa   


