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Zmluva o dielo číslo 20372019 na zhotovenie čipového systému  
pre evidenciu stravníkov v školskej jedálni 

 
 

Článok  I. 
Zmluvné strany 

 
Zhotoviteľ : SOFT - GL  spoločnosť s ručením obmedzeným 

Belehradská 1, 040 13 Košice 
Zastúpený: Ing. Ľubomír Gašparík - konateľ 
Bankové spojenie: VUB  a. s. 
Číslo účtu: 1246047559/0200 
IBAN:  SK8802000000001246047559 
IČO:    36182214 
DIČO:   SK2020057963 
(v ďalšom zhotoviteľ) 

 

Objednávateľ:  Obec Chtelnica, Nám.1.mája 495/52, 922 05, Chtelnica 

Zastúpený: Ing. Ján Horváth, starosta obce 
Bankové spojenie : VÚB, a.s. 
IBAN:  SK85 0200 0000 0000 0632 6212 
IČO :  00312584  

 DIČ :   2020530886 
(v ďalšom objednávateľ) 

 
 
 

Článok  II. 
 Predmet zmluvy 

 
 

1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje doručiť pre 
objednávateľa čipový systém pre evidenciu prihlasovania 
a odhlasovania stravníkov v  školskej jedálni – Základná škola 
s materskou školou, Nám.1.mája 3, 922 05, Chtelnica, ktorej 
zriaďovateľom je Obec Chtelnica. 

 
 
2. Objednávateľ sa zaväzuje objednané dielo zhotoviteľovi zaplatiť 

cenu dohodnutú v tejto zmluve.  
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Článok III. 

      Termíny a miesto plnenia 
 

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy 
dňa 25.06.2019 na adresu:  

 
Základná škola s materskou školou, Nám.1.mája 3, 922 05, Chtelnica 

– Školská jedáleň 
 
 
 
 
 

Článok  IV. 
      Cena diela a platobné podmienky 
 

Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na jeho účet 
dohodnutú cenu diela vo výške : 
-  dodávka materiálu:  

 
Názov Cena Množstvo Spolu v 

€ 
Čítačka čip. kariet TYP2 LAN  270,00 1 270,00 
Čítačka čip. kariet USB 150,00 1 150,00 
Príslušenstvo (switch, sieťová karta, 
kábel) 

200,00 1 200,00 

Inštalačné práce 190,00 1 190,00 

Čipové kľúče RFID 1,92 400 768,00 

Cestovné náklady 0,30 780 234,00 

Spolu s DPH   1812,00 

 
 
   

(slovom : jedentisícosemstodvanásť eur) 
Cena diela je dohodnutá vrátane DPH vo výške stanovenej zákonom. 
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Článok V. 

    Vlastnícke právo k zhotovovanej veci 
 
 

Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ. Vlastníctvo             
k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu 
diela a zaplatením dohodnutej ceny v plnej výške. 

 
 
 
 

Článok VI. 
Zmluvné pokuty   

 
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry               
v dohodnutom termíne zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 
 
 
 

Článok VII. 
Záručné a servisné podmienky 

 
Zhotoviteľ poskytuje na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy 
záruku 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia. 

 
V rámci záruky sa SOFT-GL zaväzuje opraviť alebo vymeniť akúkoľvek 
časť zariadenia chybnú v dôsledku chýb v materiály respektíve 
softvérovú chybu bezplatne (okrem cestovných nákladov), s výnimkou 
prípadu, že poškodenie, resp. znefunkčnenie diela, ktoré je 
predmetom tejto zmluvy, bolo spôsobené neodborným zásahom, resp. 
neodborným používaním diela pracovníkmi/užívateľmi objednávateľa. 
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Článok VIII. 

 Záverečné ustanovenia 
 

 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery 
z nej vyplývajúce ustanoveniami obchodného zákonníka. Obidve zmluvné  
strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že 
nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, a že 
ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. 
 
 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná 
strana dostane jedno vyhotovenie. 
 
 
Táto zmluva je v súlade s §5a zákona č.211/200Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, 
povinne zverejňovanou zmluvou a podľa §47a Občianskeho zákonníka 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na 
webovom sídle Odberateľa a nadobudne platnosť dňom podpisu 
predstaviteľov obidvoch zmluvných strán. Zverejnenie na webovom 
sídle Odberateľa uskutoční Odberateľ v nasledujúci deň po podpise 
oboma zmluvnými stranami. 
 
 
 
 
  
 
 V  Košiciach, dňa 20.06. 2019  
 
 
 

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

  Ing. Ľubomír Gašparík      
     SOFT-GL Košice             objednávateľ 

 


