
 

  ZMLUVA O DIELO č. 2011/1126 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

platného na území Slovenskej republiky 

 

 

 
Článok 1 

Zmluvné strany 

 

 
Objednávateľ                                        Katastrálny úrad v Žiline  
                                                               Hollého 7  
                                                               011 81 Žilina   
      IČO:                                                 37808095  
      IČ DPH :                                          021618137  

  
      číslo účtu:                                        700004433/8180  
      Štatutárny zástupca:                       JUDr. Martin Sočuvka 
 

 
 

 

  

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina , oddiel : Sro , 
vložka č. 52316/L 

Zhotoviteľ: HDtech, s.r.o. 
 M. Pišúta 979/4 
 031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO: 36833606 
Osvedčenie  pre DPH: SK2022457030 
Bankové spojenie: Volksbank, a.s. 
číslo účtu: 4430010805/3100 
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Janovčík 

  

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, 
vložka č. 19491/L 

 

  

Článok 2 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len ZoD) je rozšírenie počítačovej siete, rekonštrukcia 

elektrickej siete a dodávka / montáž klimatizačnej jednotky v lokalite: Správa katastra Ružomberok, 

Nám. A. Hlinku 74,  03401 Ružomberok na základe spracovanej, predloženej  ponuky a objednávky 

O01/106/11. 

 



 Predmet zmluvy obsahuje: 

 

1. Dodávku príslušných komponentov. 

2. Inštaláciu.  

3. Sprevádzkovanie diela  

4. Zaučenie obsluhy. 

5. Záručný servis. 

 

 

Článok 3 

Termíny plnenia 

 

 Zhotoviteľ bude realizovať predmet tejto ZoD podľa článku 2. v nasledujúcom 

termíne: 

 

Termín: Do 30 dní odo dňa pripísania fakturovanej sumy na účet zhotoviteľa 

 

 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaučiť obsluhu  v termíne:  

 

                                      Termín: Do 1 týždňa od ukončenia inštalácie 

 

 

 

Článok 4 

Cena, fakturácia a platenie 
 

 Cena diela je stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Zb. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Cena za predmet tejto ZoD podľa Článku 1 je XXXXX € bez 

DPH (XXX eur a XXX centov). Výpočet ceny je uvedený v Prílohe č. 1, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - Cenová ponuka - tabuľka 

 

 K uvedeným sumám bude účtovaná DPH podľa platných predpisov  v čase plnenia 

predmetu tejto ZoD. 

 

 Cenu v priebehu realizácie dodávky (t.z. po uzavretí zmluvy) možno meniť dodatkom 

k tejto ZoD len po dohode obidvoch zmluvných strán a to písomnou formou. 

 

  Materiál a práce dodané naviac budú pripočítané k celkovej cene diela a zároveň 

nedodaný materiál a práce budú odpočítané z celkovej ceny diela na základe 

jednotkových cien uvedených vo výkaz – výmer, tvoriaceho prílohu č. 1. 

 

 

 

Článok 5 

Spolupôsobenie objednávateľa 
 

1. Objednávateľ zabezpečí pripravenosť objektu pre realizáciu predmetu tejto ZoD v 

termíne požadovanom zhotoviteľom tak, aby zhotoviteľ mohol dielo a jeho časti 

zhotoviť v termíne, uvedenom v tejto ZoD. Pod pripravenosťou sa pre účely tejto 

zmluvy  rozumie predovšetkým:  

 



a) uvoľnenie a sprístupnenie priestorov v rozsahu  potrebnom  k riadnemu a včasnému 

vykonávaniu všetkých prác, vrátane odstránenia pracovných predmetov a materiálov, 

znemožňujúcich prístup k plánovaným trasám (netýka sa jestvujúcich konštrukcií FVE); 

b) vytvorenie prevádzkových podmienok zodpovedajúcich záväzným predpisom o ochrane 

zdravia a bezpečnosti pri práci, vrátane predpisov upravujúcich pracovné podmienky v 

spoločnosti koncového užívateľa; 

c)  v prípade možnosti realizácie diela po oficiálnom pracovnom čase v priestoroch 

objednávateľa bude po obojstrannom písomnom odsúhlasení definovaný rozsah hodín a 

priestory umožňujúce zhotoviteľovi realizovať dielo. 

 

2. Zmeny v realizácii, vyvolané nepredvídanými okolnosťami pri realizácii predmetu 

diela budú riešené po vzájomnom odsúhlasení zmluvných strán a tieto budú uvedené 

v písomnom dodatku k zmluve o dielo, pokiaľ v jednotlivých prípadoch nebude 

dohodnuté inak. 

 

3. Objednávateľ zabezpečí koordináciu realizácie a určí osobu zodpovednú za túto 

koordináciu. Za zhotoviteľa je takouto osobou projekt manažér HDtech, v tomto 

prípade: Ing. Ján Janovčík, tel: 0903 666 562 

 

 

 

Článok 6 

Záväzky zhotoviteľa 
 

1. Zhotoviteľ preberá za vykonané dielo záruku. Záručná doba s na ním dodané dielo je 24 

mesiacov. Táto doba začne plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania celého diela.  

 

2. Servisný zásah na odovzdané dielo je možné požadovať nasledovným spôsobom:  

 

3. Požiadavky na servisné zásahy a individuálne požiadavky na skrátené reakčné doby zásahu sú 

riešené osobitnou servisnou zmluvou. 

 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať po skončení realizácie diela poskytnuté podklady a priestory 

objednávateľovi v stave, v akom mu boli poskytnuté, a to najneskôr do 5 dní po skončení 

prác.  

 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

svojich pracovníkov a predpisov požiarnej ochrany. 

 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu spôsobenú predovšetkým: 

 

• násilným alebo úmyselným poškodením predmetu zmluvy o dielo cudzou osobou      

• odcudzením časti predmetu diela cudzou osobou. 

• živelnou pohromou alebo prírodnou katastrofou. 

 

7.   Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné poruchy komunikačnej infraštruktúry vyvolané 

elektrickou napájacou sieťou,  ktorá nie je predmetom realizácie definovanej v zmluve. Na 

poruchy prípadne zničenie zariadení vplyvom vád tejto elektrickej siete sa nevzťahuje 

ustanovenie bodov článok 6, 1. a 2. bod tejto zmluvy.   

 

 

 



Článok 7 

Ďalšie ustanovenia 
 

1. Prípadné zmeny rozsahu realizácie zhotoviteľ prerokuje a odsúhlasí 

s objednávateľom. Tieto zmeny budú riešené písomným dodatkom k tejto ZoD. 

 

2. Zmeny v schválenej projektovej dokumentácii, dodávkach alebo realizácii, vyvolané 

dodatočnými požiadavkami objednávateľa, budú riešené písomným dodatkom k ZoD.  

 

3. Nové skutočnosti, ktoré sa vyskytnú na strane objednávateľa v čase realizácie 

predmetu diela zhotoviteľom, a majúce vo svojom dôsledku vplyv na zmenu podmienok 

alebo spôsobu realizácie, resp. materiálových nárokov na realizáciu, budú riešené písomným 

dodatkom k ZoD 

 

4. Zhotoviteľ nie je viazaný termínmi prijatými pre plnenie zmluvy v prípade, že 

objednávateľ nevytvorí pre jej plnenie podmienky uvedené v článku 5 tejto zmluvy. V 

takomto prípade nedodržanie termínu zhotoviteľom nie je považované za oneskorené plnenie. 

 

5. Objednávateľ je povinný dielo vykonané v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa 

protokolárne prevziať ku dňu, ku ktorému bol k prevzatiu vyzvaný. V prípade, že 

v stanovenom termíne objednávateľ neprevezme dielo bez preukázania jeho nesplnenia 

zhotoviteľom, sa pre ďalšie ustanovenia ZoD za termín splnenia predmetu diela považuje 

dátum, ku ktorému bol objednávateľ  zhotoviteľom k prevzatiu vyzvaný. Zhotoviteľ je 

povinný vyzvať objednávateľa k prevzatiu diela písomnou formou (montážny denník, fax, list 

a pod.) minimálne 2 pracovné dni pred termínom odovzdania. 

 

6. Čiastkové komponenty, použité na plnenie tejto zmluvy zhotoviteľom ostávajú 

majetkom zhotoviteľa až do uhradenia celého diela objednávateľom . V prípade, že 

objednávateľ neuhradí ani po upozornení zhotoviteľom faktúru zhotoviteľa najneskôr do 14 

dní po lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený demontovať časť diela v rozsahu 

zodpovedajúcom neuhradenej čiastke zvýšenej o náklady na demontáž. 

 

7. V prípade zásahu iného subjektu do odovzdaného diela počas záručnej doby, 

objednávateľ stráca nárok na dohodnuté záručné podmienky. 

 

 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. 

 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

 

3. Zmluvné podmienky zodpovedajú legislatíve a právnym predpisom platným v čase 

podpísania zmluvy. Zmluvné strany majú nárok na zmenu zmluvných podmienok z dôvodu 

zmien v legislatíve a právnych predpisoch s nadobudnutím účinnosti v čase plnenia zmluvy. 

Strany vykonajú tieto zmeny písomným dodatkom k tejto zmluve. 

 

4. Od zmluvy je možné odstúpiť len z dôvodov stanovených v zákone, pričom v prípade 

odstúpenia od zmluvy má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne vynaložených nákladov ku 

dňu odstúpenia. V prípade, že k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov neplnenia zmluvy 

zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na úhradu nákladov priamo súvisiacich s prerušením 

prác a zabezpečením nového zhotoviteľa. 



 

5. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmene zmluvných podmienok. Zmeny budú 

vykonané písomnými dodatkami k tejto zmluve. 

 

6. Vzťahy zmluvných strán v otázkach, ktoré priamo nerieši táto zmluva, sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej 

republike. 

 

 

 

 

 

    

V Lipt. Mikuláš, dňa:    15 11.2011    V Lipt. Mikuláš, dňa:   15.11.2011

  

 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

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

                         

                     Konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

 

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

Ing. Ján Janovčík 

Konateľ spoločnosti 
 


