
ZMLUVA O DIELO

f 31 
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Táto Zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená v zmysle § 536 anásl. Zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 
zákonník“) medzi

1) ARDSYSTÉM, s.r.o., zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, 
voddieli Sro, vo vložke číslo 12782/L, so sídlom Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina, 
IČO 36 397 563, DIČ 2020105989, IČ DPH SK 2020105989 (ďalej len 
„Zhotovíte!’“), zastúpený Mgr. Branislavom Delinčákom, konateľom spoločnosti

a

2) Obec Žirany, Žirany 194, 95174 Žirany, IČO 00308706, DIČ 2021102952, (ďalej 
len „Objednávateľ“), zastúpený Ing. Jozefom Zsebim, starostom obce.

(Zhotoviteľ a Objednávateľ budú ďalej tiež označovaní jednotlivo ako „Zmluvná strana“ a 
spoločne ako „Zmluvné strany“).

1 Predmet Zmluvy

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyrobiť a dodať pre Objednávateľa informačný systém 
pozostávajúci zo 8 multifunkčných stĺpov a 50 tabuliek uličného značenia a 3 
vrcholových tabuliek. Rozmery a špecifikácia obecného informačného systému 
(ďalej len OIS) tvoria prílohu tejto Zmluvy.

1.2 Za výrobu a dodanie OIS podľa tejto Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť 
Zhotoviteľovi cenu uvedenú v článku 3. bod 3.1 tejto Zmluvy.

2 Čas výroby a dodania informačného systému

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyrobiť a dodať OIS podľa tejto Zmluvy a odovzdať ho 
Objednávateľovi najneskôr do 30. júna 2018, inak sa lehota na vybudovanie a 
odovzdanie OIS primerane predĺži. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyrobiť OIS podľa tejto 
Zmluvy a odovzdať ho Objednávateľovi kompletne. Celý OIS bude Objednávateľovi 
odovzdaný najneskôr do 30. júna 2018.

2.2 Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade k odovzdaniu OIS nedôjde 
najneskôr do 30. júna 2018 z dôvodov nie na strane Zhotoviteľa resp. dôvodov mimo 
kontroly Zhotoviteľa (napr. prieťahy v akýchkoľvek zákonom stanovených 
konaniach súvisiacich s budovaním OIS, neskoré vydanie príslušných rozhodnutí, 
povolení, súhlasov alebo vyjadrení, živelná pohroma, atď.), Zhotoviteľ nebude v 
omeškaní s vybudovaním OIS podľa tejto Zmluvy a doba na vybudovanie a 
odovzdanie OIS sa primerane predĺži.
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3 Cena a platobné podmienky

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za výrobu a dodávku OIS podľa tejto Zmluvy, je 
4987,98 € s DPH. Rozpis jednotlivých položiek a ceny sú uvedené v prílohe tejto 
Zmluvy.

3.2 Objednávateľ uhradí celú sumu zhotoviteľovi, na základe ním vystavenej faktúry, do 
14 dní od podpisu zmluvy.

3.3 Pokiaľ bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek čiastky Zhotoviteľovi 
podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,01 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

4 Odovzdanie

4.1 Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na prevzatie OIS, (ďalej len „Výzva“). Pokiaľ sa 
Zmluvné strany nedohodnú inak, Objednávateľ je povinný OIS, prevziať v čase a 
mieste uvedenom vo Výzve.

4.2 O odovzdaní OIS, resp. jeho časti, Zmluvné strany vyhotovia a podpíšu protokol o 
odovzdaní (ďalej len „Protokol“). Akékoľvek vady OIS, resp. jeho časti, zrejmé pri 
odovzdaní je Objednávateľ povinný vytknúť najneskôr pri vyhotovení Protokolu, 
inak Zhotoviteľ nie je povinný takéto vady akceptovať.

5 Vlastnícke právo k OIS

5.1 Vlastnícke právo k OIS, resp. jeho častiam, prechádza na Zhotoviteľa až úplným 
zaplatením ceny. Nebezpečenstvo škody na OIS, resp. jeho časti, prechádza na 
Objednávateľa okamihom odovzdania OIS, resp. jeho časti, Objednávateľovi 
Zhotoviteľom.

6 Práva a povinnosti Zmluvných strán

6.1 Zhotoviteľ je povinný vyrobiť a dodať OIS na vlastné náklady a na vlastné 
nebezpečenstvo v súlade s touto Zmluvou.

6.2 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť vyžadovanú 
alebo potrebnú zo strany Objednávateľa pre účely výroby a odovzdania OIS alebo 
plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

6.3 Objednávateľ berie na vedomie, že jednotlivé komponenty Informačného systému, 
sú certifikované štátnou skúšobňou VUD SKTC-125, SK 05, certifikát č. 
00001/125/C/2005 na normy Slovenskej republiky a Európskej únie STN 01 
8020:2000, STN 73 0035/a:1996, STN EN 12 899-1:2003, STN EN 22 768-1:1997 
ai. Z certifikátu plynie povinnosť označiť výrobok príslušným spôsobom počas jeho 
používania. Objednávateľ sa preto zaväzuje počas existencie OIS znášať právo a 
povinnosť Zhotoviteľa umiestniť na jednotlivé komponenty Informačného systému 
svoje obchodné meno a logo ako aj kontaktné údaje Zhotoviteľa.

6.4 Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku za vyhotovenie OIS po dobu dvoch (2) rokov, 
ktorá začne plynúť dňom odovzdania Informačného systému, resp. jeho poslednej
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časti. Záruka za vyhotovenie sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou pohromou 
alebo zásahom tretích osôb, vrátane Objednávateľa.

7 Riešenie sporov

7.1 Akékoľvek spory a nároky vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace sa budú 
riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou Zmluvných strán v dobrej viere a s 
dobrým úmyslom.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak akékoľvek spory alebo nároky 
vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiace nevyriešia spôsobom uvedeným v 
odseku 7.1 tejto Zmluvy, rozhodne o nich príslušný súd.

8 Spoločné a záverečné ustanovenia

8.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré táto Zmluva neupravuje, ako aj Zmluva 
samotná sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, a to najmä 
Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

8.2 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, 
pričom každá zo Zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

8.3 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním obidvoma Zmluvnými 
stranami.

ZMLUVNÉ STRANY PREHLASUJÚ, že si Zmluvu prečítali, vzájomne vysvetlili, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie
v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomí
následkov z nej vyplývajúcich.

V Žiranoch dňa 2 ^ • ú 9 2018

Objednávateľtí tu
N-A"-'— /

< 3 .-

Ing. Jozef Zsebi 
Starosta obce Žirany

V Žiline, dňa Z O' UU 2018

Zhotoviteľ:
©ARDSYST

P. Mucfoňa 5 OlOjM i a 
/ 36397563

DIČ: t o l l Q6969 IČ DPH: SK202010598S

Mgr. Branislav Delinčák 
konateľ ARDSYSTÉM, s.r.o.

Zoznam Príloh:

Príloha číslo 1 
Príloha číslo 2

- Cenová špecifikácia 01S v obci Žirany
- Štúdia OIS Žirany


