Zmluva o dielo
č. zmluvy 04/2021 (ďalej len „zmluva")
uzatvorená medzi:

Obchodné meno:

Poľnonákup TATRY, a.s.

Sídlo/miesto podnikania:

Slavkovská 36
060 01 Kežmarok

IČO:

36 447 927

Konajúca prostredníctvom:

Mgr. Marek Juro - Predseda

DIČ:
IČ DPH:

2020021058
SK2020021058

Bankové spojenie:

VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Číslo účtu:

IBAN: SK97 3100 0000 0043 1018 4800

(ďalej len „objednávateľ")
a

Obchodné meno:

REJA pco s.r.o.

Sídlo:

Jána Bottu 862/6
955 01 Topoľčany

IČO:

48 041 629

V zastúpení:

Ing. Miroslav Aschengeschvantner, konateľ

DIČ:
IČ DPH:

2120005459
SK2120005459

Bankové spojenie:
Číslo účtu.

IBAN:SK51 0900 0000 0051 3499 0129

Licencia technickej služby:

č. PT 001696

Autorizovaný e-mail:

servis@rejapco.sk

SLSP a.s.

(ďalej len „zhotoviteľ" a spolu s „objednávateľom" ďalej len „zmluvné strany")
Táto zmluva sa uzatvára v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb„ obchodný zákonník, v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z., o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti),
v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 634/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti.

ČI. I.
Úvodné ustanovenia
1.Zhotoviteľ je prevádzkovateľom technickej služby podľa ust.

7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z.

o súkromnej bezpečnosti.

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

ČI. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať pre objednávateľa
dielo spočívajúce v dodávke a montáži kamerového systému (ďalej len „dielo") a záväzok
objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu za jeho
zhotovenie.

2. Vecný rozsah predmetu diela je špecifikovaný v objednávateľom schválenej cenovej ponuke,
ktorej obsahom je cenový rozpočet a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
ČI. III.
Čas a miesto plnenia
1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne do 10.10.2021
2.Zhotoviteľ nie je v omeškaní splnením záväzku po dobu, počas ktorej si nemohol svoju
povinnosť splniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, nedostatočnou
súčinnosťou objednávateľa, alebo vyššou mocou.
Miestom plnenia diela sú priestory objednávateľa: Poľnonákup TATRY, a.s.

Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
3.Zmluvné strany vyhlasujú, že pred uzatvorením tejto zmluvy vykonali obhliadku miesta
v ktorom sa má dielo vykonávať.
ČI. IV.
Cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela podľa tejto zmluvy nasledovne:
-

cena diela bez DPH: 3 659,11 Eur

2.Cenu diela sa objednávateľ zaväzuje uhradiť po jeho vykonaní na základe dodávateľom
vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní od dňa jej vystavenia, a to bezhotovostným prevodom
na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

3.V prípade omeškania so zaplatením ceny diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi
zákonný úrok z omeškania a zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.

Cl. V.

Odovzdanie a prevzatie diela
1. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý podpíšu zástupcovia
oboch zmluvných strán. Obsahom preberacieho protokolu bude najmä zhodnotenie diela,
vyhlásenie objednávateľa o prebratí, resp. neprebratí diela, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa
pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde zo strany objednávateľa k prevzatiu diela, uvedú sa

v preberacom protokole stanoviská oboch zmluvných strán a zdôvodnenie neprevzatia diela
objednávateľom.
2.Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej tri pracovné dni vopred.
3.Osobou oprávnenou na:
-odovzdanie diela v mene zhotoviteľa je: p. Rastislav Benko, e-mail: servis@rejapco.sk
-prevzatie diela v mene objednávateľa je: p, e-mail:@
4.Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela oboznámiť objednávateľa so spôsobom
používania a obsluhy diela a odovzdať objednávateľovi kompletnú prevádzkovú dokumentáciu
k používaniu á údržbe diela. Splnenie povinnosti zhotoviteľa v zmysle tohto bodu zmluvy
potvrdí objednávateľ svojím podpisom na preberacom protokole.
5.Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je vlastníkom diela až do momentu jeho prevzatia
a úplného zaplatenia ceny diela zo strany objednávateľa.

ČI. VI.
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť diela
1.Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady,
ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe.
2.Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť diela, pričom dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov a
začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
3.Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady diela spôsobené:
-neodborným zásahom, chybnou obsluhou zo strany objednávateľa alebo tretej osoby,
-mechanickým poškodením zo strany objednávateľa alebo tretej osoby,
-pôsobením nevhodných podmienok (zvýšená vlhkosť, prašnosť, chemické pôsobenie...),
-živelnou udalosťou (požiar, úder blesku, výbuch, víchrica, krupobitie, záplava...),
-kolísaním napätia alebo prúdu, prepätím alebo nízkym napätím.
4.Pre zachovanie práv zo záruky za akosť diela je objednávateľ povinný dodržiavať základné
podmienky používania a obsluhy uvedené v prevádzkovej dokumentácii k používaniu a údržbe

diela, pričom je tiež povinný:
-zdržať sa všetkých zásahov do predmetu diela nad rámec bežných užívateľských úkonov,
-zabezpečovať pravidelný servis predmetu diela.

5.Objednávateľ je povinný zistené vady diela oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu.
Oznámenie o vadách diela a potrebe ich opráv musí mať písomnú formu a musí obsahovať:
-údaj o lokalite a čase, kde a kedy sa vada vyskytla,
-označenie zariadenia, na ktorom sa vada prejavuje,
-popis vady s podrobnejším opisom, ako sa vada prejavuje.
6.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že opravu vady diela za ktorú zodpovedá začne uskutočňovať
bezodkladne, najneskôr však v lehote do 7 pracovných dní odo dňa jej písomného oznámenia.
Doba opravy bude určená zhotoviteľom s prihliadnutím na rozsah vady tak, aby došlo k j ej
odstráneniu v čo možno najkratšom čase.

7. Objednávateľ je povinný znášať obmedzenia v používaní diela v rozsahu nutnom pre vykonanie
opravy diela.

CL VII.
Osobitné ujednania
Objednávateľ sa zaväzuje miesto plnenia diela pripraviť a počas celej doby vykonávania diela
zabezpečiť tak, aby zhotoviteľovi nebránili vo vykonávaní diela žiadne okolnosti subjektívnej
alebo objektívnej povahy a poskytnúť mu na tento účel potrebnú súčinnosť. Najmä je povinný
sprístupniť miesto vykonávania diela v takom rozsahu a čase, aby zhotoviteľ mohol dielo
vykonávať bez akýchkoľvek prekážok, a to nielen v pracovné dní, ale aj cez sobotu a nedeľu.

2. Zhotoviteľ sa v zmysle v ust.

43 v spojení s ust.

79 zák. č. 473/2005 Z.z.,

o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o súkromnej bezpečnosti), v znení neskorších predpisov, zaväzuje zachovávať
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním
technickej služby pre objednávateľa.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie písomností sa vykonáva na adresy uvedené
v záhlaví tejto zmluvy. Ak nie je možné doručiť písomnosť na takúto adresu a ak zmluvná strana
písomne neoznámila druhej zmluvnej strane doručovaciu adresu odlišnú od adresy uvedenej
v tejto zmluve, písomnosť sa považuje za riadne doručenú v deň vrátenia nedoručenej zásielky
odosielateľovi. Každá zo zmluvných strán je povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej
strane zmenu kontaktných údajov, ako aj všetkých skutočností majúcich vplyv na obsah tejto
zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia môže prebiehať prostredníctvom
písomností zasielaných poštou, faxom alebo elektronickou poštou (email). Za potvrdenie
doručenia pri zasielaní písomností faxom alebo emailom sa považuje potvrdenie vygenerované
prístrojom, prostredníctvom ktorého sa písomnosť zasiela.

ČI. VIII.
Záverečné ustanovenia
1.Obsah zmluvy je možné meniť iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou
písomného číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
2.Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú spravovať
právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3.Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach splatnosťou originálu, jedno vyhotovenie pre
každú zmluvnú stranu.
4.Zmluvné strany si zmluvu prečítali, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli,
pričom svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, prehlasujú, že táto zmluva
nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.

V Topoľčanoch dňa 23.09.2021

^ornonákup TATftY, a.*,.
Stavkovská36
060 01 Keftnarok

IČO: 36447927, IČ DfH: SK20200210^
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/objednávate!'

/zhotó^ítéV

