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                           Zmluva o dielo RZ č. 82/2020 

 
 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

 

 

Objednávateľ:  

    Obec Chtelnica 

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

IČO:     00312584 

DIČ:     2020530886 

bankové spojenie:   VÚB, a.s. Trnava 

číslo účtu:   SK8502000000000006326212 

zastúpená starostom obce: Ing. Ján Horváth 

 

/ďalej len „objednávateľ“/ 

a 

 

Vyhotoviteľ:  

 

    ORIS PLUS SK s.r.o.  

sídlo:    Dohnányho 7, 917 02  Trnava 

IČO:      35 962 127 

DIČ:     2022110046  

bankové spojenie:   ČSOB banka 

číslo účtu :    SK27 7500 0000 0040 1790 6691 

zastúpená konateľom spoločnosti: Ing. Radovan Hečko 

 

/ďalej len „zhotoviteľ“/ 

   
                                                               Článok  I. 

                                                      Úvodné ustanovenie    

 

Vyhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa článku 

II. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vyhotoviteľovi za vykonané dielo 

dohodnutú cenu a riadne zrealizované dielo prevziať. 

 

                                                  

Článok  II. 

                                                             Predmet zmluvy 

 

Na základe cenovej ponuky vyhotoviteľa zo dňa 19.08.2020 sa zmluvné strany dohodli na 

uzatvorení tejto zmluvy, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre 

objednávateľa zhotovenie diela „Doplnenie kamerového systému“ v obci Chtelnica na 

Partizánskej ulici pozostávajúce z dodávky a montáže novej optickej siete, inštalácie nových 

prvkov kamerového systému - jednej kamery s vysokým rozlíšením, ktorá bude rozmiestnená 

na existujúcom stĺpi verejného osvetlenia, s prenosom signálu po optickom kábli. Súčasťou je 

kompletné pripojenie stávajúceho kamerového systému na novovybudovanú optickú sieť, ktorá 
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zabezpečí oveľa vyššiu spoľahlivosť ako doterajšie wifi pripojenie. Všetky dodávané zariadenia 

kamerového systému musia byť kompatibilné s doteraz používaným riadiacim systémom.  

 

Popis prác a tovaru k zákazke „Doplnenie kamerového systému“ je podrobne uvedený 

v prílohe, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy.  

 

 

                                                               Článok  III. 

                                   Cena za vykonanie diela a spôsob jej úhrady  

 

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané 

dielo sumu vo výške 9.960,24 Eur s DPH, slovom (deväťtisíc deväťstošesťdesiat a dvadsaťštyri 

eurocentov), z ktorej DPH predstavuje sumu 1.660,04 Eur. 

2.Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a vyhotoviteľ nemá nárok z akéhokoľvek 

dôvodu účtovať si vyššiu cenu. 

3.Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude uhradená na základe Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí diela, zhotoviteľ vystaví faktúru v zmysle čl. III bodu 1 zmluvy . 

4.Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1. tohto 

článku v lehote do 15 dní odo dňa doručenia faktúry. 

5.Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 30 dní odo dňa 

odovzdania diela.  

6.Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania dohodnutej sumy na účet dodávateľa. 

7.V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platby má vyhotoviteľ právo účtovať 

objednávateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka. 

 

                                                      

Článok  IV. 

                                      Termín vyhotovenia   diela, zmluvná pokuta  

 

1.Vyhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne  

do 15. decembra 2020. 

2.V prípade, že vyhotoviteľ je v omeškaní s vyhotovením  diela, v lehote podľa tejto zmluvy, 

má objednávateľ právo uplatniť si u vyhotoviteľa zmluvnú pokutu a zhotoviteľ  je povinný túto 

zaplatiť vo výške 0,05 % z ceny za dielo, za každý aj začatý deň omeškania. Vyhotoviteľ nie je 

v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.  

3.Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných prác. 

4.Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade nedodržania lehoty vykonania diela objednávateľovi 

zaniká nárok na dotáciu, čím dôjde k zmareniu diela zo strany zhotoviteľa. Pretože objednávateľ 

nemá v rozpočte schválené finančné prostriedky, ktorými by dotáciu nahradil, nemá 

objednávateľ záujem  na splnení záväzku zhotoviteľa. 

 

 

Článok  V. 

                                             Vykonanie diela a jeho odovzdanie 

 

1.Vyhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých 

osôb ním poverených, vykonáva činnosti spojené s predmetom diela podľa zmluvy na svoje 

náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne 

predpisy. 
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2.Vyhotoviteľ po vyhotovení diela, písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela, a to 

minimálne 5 dní pred jeho dokončením. O prevzatí diela bude spísaný Protokol o odovzdaní 

a prevzatí diela, podpísaný objednávateľom a vyhotoviteľom. Dielo sa považuje za odovzdané 

dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.   

 

3.Vyhotoviteľ zodpovedá za to, že vykonanie tohto diela podľa tejto zmluvy bolo uskutočnené 

v súlade s platnou legislatívou a podľa noriem vzťahujúci sa na predmet plnenia.  

 

 

                                                              Článok  VI. 

                                              Zánik zmluvy, odstúpenie od zmluvy 

 

1.Táto zmluva zaniká riadnym odovzdaním diela vyhotoviteľom objednávateľovi a zaplatením 

ceny za dielo podľa  článku III. tejto zmluvy. 

 

2.Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka na jednostrannom 

odstúpení objednávateľa od zmluvy, v prípade ak sa vyhotoviteľ s vykonaním diela omešká 

o viac ako 30 dní odo dňa, od ktorého mal vyhotoviteľ predmet diela odovzdať alebo ak 

vyhotoviteľ stratil oprávnenie vykonávať predmet zmluvy. Odstúpenie musí byť oznámené 

druhej strane písomne a musí obsahovať dôvod odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka 

nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

 

 

                                                               Článok  VII. 

Záručný  servis 

 

1. Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje výlučne na funkčnosť dodaného 

zariadenia. 

2. Nároky zo záruky sú vylúčené, ak: 

a) sa neuskutoční výkon údržby zariadenia podľa Čl. VIII tejto zmluvy  

b) zariadenie bolo použité spôsobom, ktorý je v rozpore s postupmi uvedenými v dodanom 

užívateľskom návode 

c) porucha bola zapríčinená neodbornou manipuláciou alebo neodbornou opravou 

d) porucha bola spôsobená úmyselným poškodením zo strany odberateľa alebo tretej 

osoby, 

e) porucha bola vyvolaná vplyvmi mimo rámca stanovených technických podmienok 

(prepätie zo siete, úder blesku, pôsobenie vody a pod.) 

f) na zariadení bol vykonaný servisný zásah odberateľom alebo treťou osobou 

g) na zariadení boli odstránené, pozmenené alebo znečitateľnené identifikačné štítky alebo 

nálepky dodávateľa, výrobcu alebo distribútora. 

3. Vznik poruchy v záručnej dobe je odberateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť 

dodávateľovi a uviesť, ako sa porucha prejavuje. 

4. Dodávateľ uskutoční bezplatnú opravu zariadenia v súlade s platnými zaručnými  

predpismi SR v nasledovných  lehotách: 

- začiatok servisného zásahu do  24 hod. 

- v prípade jednoduchej závady odstránenie závady na mieste 

- v prípade závažnej technickej závady, ktorá vyžaduje zaslanie zariadenia na 

záručnú opravu vyrobcovi/distribútorovi, odstránenie závady  v lehote do  30 dní 

v zmysle platných záručných predpisov SR. 
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5. Obidve zmluvné strany sa dohodli, že za servisný zásah je tiež považovaný vzdialený 

prístup servisného pracovníka k zariadeniu ("remote diagnostic"), o čom bude 

POSKYTOVATEĽ informovať OBJEDNÁVATEĽA servisným protokolom. 

6. Bez súhlasu dodávateľa si nemôže nároky zo záruky voči nemu uplatňovať iná osoba než 

odberateľ zariadenia. 

7. V prípade odstránenia, pozmenenia alebo znečitateľnenia identifikačných štítkov alebo 

nálepiek dodávateľa, výrobcu alebo distribútora je dodávateľ oprávnený odmietnuť 

vykonanie akéhokoľvek ďalšieho servisu. 
 

 

Článok  VIII. 

Údržba technického systému   

 

1.   Pre naplnenie účelu zmluvy sa zmluvné strany dohodli, na plnení dodávateľa vykonávať 

údržbu technického systému spočívajúcu v činnostiach pravidelných preventívnych 

prehliadok v lehote 2 x za kalendárny rok. Rozsah činnosti preventívnej prehliadky tvorí 

prílohu č. 2 tejto zmluvy. Čas na vykonanie údržby sa určí na základe dohody zmluvných 

strán.  

2.   Za výkon údržby technického systému patrí dodávateľovi odmena v zmysle hodinovej 

sadzby 28,- € s DPH / hod / technik. Odmena dodávateľa nepokrýva náklady na náhradu 

spotrebovaného materiálu pri výkone údržby technického systému a cestovné náklady. 

3.    Výkon údržby technického systému je oprávnený vykonať iba dodávateľ alebo tretia 

osoba určená dodávateľom. 

 

Článok  IX. 

                                                        Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a/ ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

2. Pokiaľ zmluva neobsahuje niečo iné, platia ustanovenia Obchodného zákonníka. 

3. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach originálu, z ktorých 1 je určený pre vyhotoviteľa  

a 2 sú určené pre objednávateľa. 

 

   

 

V Chtelnici dňa 09.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

                Obec Chtelnica                                                ORIS PLUS SK  s.r.o.     

          zastúpená starostom obce                                            konateľ spoločnosti  

               Ing. Ján Horváth                                                      Ing. Radovan Hečko                                                                                                   
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Príloha č. 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zariadenia - Služby M.j. Počet

Cena v € 

bez dph 

za M.j.

Cena v € 

bez dph 

spolu

Cena v € 

s dph 

spolu

3 Mpx kompaktná kamera IP exteriérová antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR IR LED 

dosvit 50m, 1/2.8” progressive scan CMOS, rozlíšenie 2048x1536px @ max. 30fps, citlivosť 0.04 lux (F1.3) 

color, 0 lux (F1.3) B/W s IR, motor zoom objektív 3 - 9 mm/F1.3, uhol záberu 32° – 98°, AWB, BLC, Triple 

Exposure Ultra-WDR 120 dB, LightCatcher, inteligentné funkcie, kompresie H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), 

Motion JPEG, ONVIF kompatibilné, HDSM, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na SD kartu 

max. 128GB, napájanie 12VDC/24VAC, 1083mA, PoE, pracovná teplota -40°C do 55°C, IP66, IK10, rozmery 

126 x 280 x 91 mm, hmotnosť 1.71kg.

ks 1 1078 1078,00 1293,60

Licencia Control Center Standard pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier do max. 

počtu 48 s obmedzenými funkciami, vybrané obmedzenia: nepodporuje PRO kamery, alarmy, licencia pre 1 

kameru / web serveru, klientský softvér zadarmo, max. počet súčasne pripojených klientov 5, podpora ďalších 

značiek, implementovateľná do stávajúceho kamerového systému

ks 1 184 184,00 220,80

Držiak na stĺp pre kompaktné kamery Avigilon série H4. ks 1 37 37,00 44,40

Konzola pozinkovaná pre odsadené uchytenie kamery na stĺp pevná (s elimináciou chvenia) 1m ks 1 65 65,00 78,00

Prepäťová ochrana pre IP, 10/100/1000 Mb/s., PoE , 2x RJ45 porty, menovité napätie Un 5V, maximálne 

napätie Uc 6V, úroveň ochrany vodič-vodič ? 40V-1kV/µs, úroveň ochrany vodič-uzemnenie ? 600V-1kV/µs, 20 

us pri 10kV, menovitý zvodový prúd vodič-vodič 20A - 10/1000µs, menovitý zvodový prúd vodič-uzemnenie 20A - 

10/1000µs, chránené páry 1-2, 3-6, 4-5, 7-8, kábel pre uzmenenie súčasťou, rozmery 66x60x30mm, hmotnosť 

0,08kg

ks 1 22 22,00 26,40

Inštalácia konzoly, kamery s držiakom, rozvodnice na stĺp + zapojenie ks 1 120 120,00 144,00

Inštalačný materiál mn 1 20 20,00 24,00

Konfigurácia servera, inštalácia licencie ks 1 50 50,00 60,00

Režijné, obstarávacie náklady, doprava mn 1 50 50,00 60,00

 optický kábel samonosný, 72-vlákno SM m 1300 1,98 2574,00 3088,80

Optický kríž 600x600x100mm, 100% hliník ks 8 11,3 90,40 108,48

Bandimex Páska nerezová (20x0.7mm) Stainless Steel 201 m 50 0,65 32,50 39,00

Karabina 10 x 100 mm ks 22 0,55 12,10 14,52

DRAG, Držiak kotvy, na stĺp ks 34 1,85 62,90 75,48

Priebežná kotva RA 25 ks 23 6,5 149,50 179,40

optická spojka max. 144F, 60F, 1x držiak adaptérov, 6x SCM-B-12H, 9x SC/APC, kríž rezervy, IP68 ks 1 215,3 215,30 258,36

Patchpanel 1U, 19", výsuvný, 36x SC duplex, biely, M6 sada, bez kazety ks 1 47,6 47,60 57,12

zváranie ks 72 12 864,00 1036,80

montážne práce ks 35 48 1680,00 2016,00

špirálová koncová kotva, priemer 10,70 - 11,80 mm, komplet ks 14 9,1 127,40 152,88

Spona nerez 20mm, Stainless Steel 304 ks 50 0,29 14,50 17,40

Optický pigtail SC/APC, SM, G657A, 1m, 9/125, 0.9mm, SEMI-STRIP ks 84 1,75 147,00 176,40

Optický adaptér SC/APC, Gold, simplex, SM (0.1 dB) ks 84 1 84,00 100,80

Dopravné náklady ks 1 100 100,00 120,00

Drobný spotrebný materiál ks 1 70 70,00 84,00

SFP modul 1,25Gbps, 5km ks 2 20 40,00 48,00

Optický patchcord SC/APC - LC/PC 1m ks 2 10 20,00 24,00

montážna skrinka 200x300x190 ks 1 60 60,00 72,00

Napájací zdroj na kameru 48V ks 1 40 40,00 48,00

RB960PGS, RouterOS 5x GLAN, 1x SFP, PoE output on ports 2-5 ks 1 68 68,00 81,60

Optická kazeta s príslušenstvom ks 5 10 50,00 60,00

Din lišta + elektro inšt. prísl. ks 1 45 45,00 54,00

zváranie na ulici ks 1 50 50,00 60,00

montáž krabice ks 1 30 30,00 36,00

spolu 8300,20 9960,24
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Príloha č. 2 

 

 

Rozsah činnosti preventívnej prehliadky  

 

 

 

1. Kontrola a údržba SW na monitorovacom stredisku 

2. Inštalácia updatov  v rámci zakúpenej ročnej licencie na nahrávací SW 

3. Kontrola  a údržba HW (PC) na monitorovacom stredisku 

4. Kontrolu  a test záznamového média  a zariadenia  -  pevný DISK 

5. Očistenie komponentov  HW na monitorovacom stredisku od prachu a iných nečistôt 

6. Kontrola a test  funkčnosti kamier 

7. Čistenie kamier od prachu a iných nečistôt 

8. Kontrolu napájacích zdrojov  (vrátane pevných  prívodov), 

9. Vizuálna kontrola optického vedenia  

10. Aktuálne servisné požiadavky obsluhy kamerového systému 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


