
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa§ 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 51311991 Zb. v znení neskorších 

zmien a doplnkov 

l.Zmluvné strany 

~.1. Objednávateľ: Obec Vojany 

Štatutárny orgán: starosta obce 
Štefan Czinke 
00332127 
2020540137 

Zastúpený 
IČO: 
DIČ: 
Bank. spoj.: VÚB a.s. Veľké Kapušany 

3024622/0200 Č. účtu : 

1.2. Zhotoviteľ: Valentín Mazur - V AMAP, súkromný podnikatel' 
Okružná č.l 314/21, Michalovce, PSČ 071 Ol 

IČO: 41 50 21 16 
DIČ: SK 1073884559 
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s. 
Číslo účtu: 151065500111111 
Číslo živnostenského registra: LIC-31 -13/2006, č.FT 000316, reg.č. : 840- 13559 Obvodný 
úrad Michalovce 
Je platcom DPH. 

2. Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je záznam z prieskumu trhu zo dňa 05.08.2013. 

3. Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru a súvisiacich služieb a prác, ktorého rozsah 
a množstvo spočíva v : 

dodávke a montáži statických kamier v počte 9 kusov (2.0 MPx kamera IP kompaktná 
exteriérová farebná Day/Night s IR prísvitom do 20 m, 1/3" SONY progressive sean 
Exmor CMOS, 1920x1080@25fps, citlivosť farebná 0.1 LUX/Fl.6, varifokálny 
objektív 3.3 - 12 mm @Fl.4, kompresia H264/JPEG/MJPEG, video výstup BNC, 
audio in-out, http, TCPIIP, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, 
FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP, 2 alarm vstupy, l 
alarm výstup, napájanie 12 VDC/Poe, max. lOW, od -l0°C do 60°C, IP66, rozmery 
104x307mm, 1,25 kg, slot na SD kartu do 32GB), 
dodávke a montáži záznamového zariadenia DVR Videorekordér IP sieťový 32-
kanálový, profesionálnej série, OS Linux, Dual-core processor, predný ovládací panel, 
podporované formáty H.264, MJPEG, rozlíšenie pre záznam 960fps-D1, 480fps-720P, 
240fps-1080P, záznam Max. 64Mbps, maximálne rozlíšenie SMPx na kameru, 
podpora 32x audio z IP kamier, 1x audio vstup, lx audio výstup, alarm I l O 16/6, 8 x 
SATA 3.5 "HDD Max. 24TB (bez HDD), e SATA až 16TB, l HDMI + l VGA 
výstup, podpora ONVIF, podpora lP PTZ Dahua, 2x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 
4x USB 2.0, rozmery 2U, 440 x 460 x 89mm, hmotnosť 6kg (bez HDD). 
s nainštalovanými pevnými diskami v počte 8 ks (HDD 2 TB AV, prevádzka 24/7), 



vrátane zobrazovacieho zariadenia - LED monitor 32" (32 palcov, držiak na stenu) 
v počte l kus (typ podľa dostupnosti v čase), 
dodávke a montáži sieťovej infraštruktúry pre prenos obrazu z novo inštalovaných 
kamier (Easy SA T v počte 4 kusy (bezdrôtová sada na bezdrôtový prenos signálu 
z kamier), LAN-BUS unmanaged media konvertory v počte 2 sady (lxFO Txl310nm 
Rx 1550nm, lx Fast Ethernet, integrovaná prepäťová ochrana l kA, inštalácia na 
rovný podklad alebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC, optický 
konektor SC/PC + lxFO Tx1550nm Rx 1310nm, lx Fast Ethernet, integrovaná 
prepäťová ochrana l kA, inštalácia na rovný podklad alebo DIN35, 
12VDC/24VDC/48VDC/ 12VAC/24VAC), zdroj spínaný 12 V/4 A na napájanie media 
konvertorov v počte 4 kusy, PoE 8 portový Gb switch 4+4 PoE porty v počte 7 kusov, 
pomocný nosný a elektroinštalačný materiál (trúbky, káble, lanká, boxy)), 
vypracovanie technickej dokumentácie - návrh riešenia, odborná prehliadka, odborná 
skúška, uvedenie do prevádzky vrátane nastavenia zariadení a zaškolenia obsluhy 
kamerového systému. 

3.2 Presné miesto umiestnenia a montáže kamier a záznamového zariadenia je uvedený na 
náčrtku ktorý tvorí prílohu č. l tejto zmluvy. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím vykonávania diela za prítomnosti zástupcu 
objednávateľa vykonať obhliadku miesta, kde má vykonať dielo. 

4. Spolupôsobenie objednávateľa 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi 

v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie. 
4.2 Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do troch dní od jeho 

vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť iný termín. 
4.3 Objednávateľ zabezpečí zhotovenie projektovej dokumentácie a osadenie prípojných miest 

nemeraných odberov pre napájanie systému a to samostatne a na vlastné náklady. 

S. Čas plnenia 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v tejto zmluve v lehote do jedného 
mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a splnenia náležitostí 
vyplývajúcich zo spolupôsobenia objednávateľa. 

6. Cena 

6.1 Cena za zhotovenie diela je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/ 1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena pevná. 

6.2 Cena predmetu zmluvy predstavuje: 

19.747,20 € (slovom devätnásťtisícsedemstoštyridsaťsedem Eur a dvadsať euro centov) 
s DPH 

6.3 V prípade nevykonania diela v zmluvne dohodnutom termíne, má objednávateľ nárok 
na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za každý deň 
omeškania. Dohoda o zmluvnej pokute nemá vplyv na zodpovednosť zhotoviteľa za 



vzniknutú škodu a zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa 
požadovať náhradu škody. 

6.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zhotoviteľ má právo na úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za každý deň omeškania. 

7. Platobné podmienky 

7 .l Právo fakturovať dohodnutú cenu diela vznikne zhotoviteľovi dňom odovzdania 
a prevzatia diela. 

7.2 Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude 
obsahovať potrebné náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na 
doplnenie bez následku omeškania s úhradou. V takom prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

7.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

8. Zodpovednosť zhotovitel'a a záručná doba 

8.1 Zhotoviteľ diela sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní diela s odbornou 
starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a bude sa 
riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami 
zmluvných strán. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený a odovzdaný 
objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád. Zhotoviteľ zodpovedá za to, 
že dielo bude vykonané v súlade s platnými právnymi predpismi a normami platnými 
na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ poskytne na zhotovené dielo záručnú dobu 
48 mesiacov a na dodaný materiál 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom 
odovzdania diela objednávateľovi cez písomný obojstranne podpísaný preberací 
protokol. 

8.3 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu podľa tejto zmluvy je objednávateľ 
povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zhotoviteľa. 

9. Ostatné dohody 

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa 
po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, 
alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, t.j. zmluvné strany posúdia ich vplyv 
na cenu a termín plnenia. 

9.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu vykonávania diela alebo k odstúpeniu od zmluvy 
z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude dielo rozpracované ku dňu 
zastavenia fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaného diela 
a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.2. Uhraderúm ceny diela sa 
objednávateľ stáva jeho vlastníkom. 

10. Záverečné ustanovenia 

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, 
riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho 
prejavila. 



l 0.2 Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami. Na účinnosť zmluvy vzhľadom na to, že objednávateľom je obec, je potrebné 
jej zverejnenie na internetovej stránke obce. 

l 0.3 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda 
o celom texte. 

l 0.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov. 

l 0.5 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v 4 exemplároch, 2 vyhotovenia obdrží 
objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ. 

l 0.6 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, 
vážne, určito a zrozumiteľne. Autentičnosť tejto zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi. 

Vo Vojanoch dňa 9.októbra 2013 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
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