
   ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená v zmysle Obch. zákonníka podľa § 536 – 565 

 
 
 
Zhotoviteľ:  
 
Názov:   KEPS, s.r.o. 
Sídlo:   Zd. Nejdlého 39, 934 01 Levice 
IČO:   34129545 
DIČ:   2020402978 
IČ DPH:  SK2020402978 
V zastúpení:  Ing. Juraj Frčka, konateľ 
Telefón:  0905643307 
Iný kontakt:  frcka.juraj@kepssro.sk 
Bank. spojenie:            Slovenská sporitelňa. Levice 
Číslo účtu:  0028613183/0900 
   
 
 
Objednávateľ: 
 
Názov:   Obec Devičany        
V zastúpení:  Mgr. Monika Slížiková, starostka obce    
Sídlo:   Devičany 75, 935 04  
IČO:   00587508 
DIČ:   2021041814   
Bank. spojenie:     Prima banka, Levice  
Číslo účtu:  7127032001/5600   
Tel:   036/6345129 
Email:   oudevicany@gmail.com 
 
 

I. Predmet diela 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a namontovať pre objednávateľa zabezpečovací systém  na ochranu 
majetku – obecného úradu a kultúrneho domu, montážou systému, podľa predloženého návrhu zo dňa 
2.6.2014. 
Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť jeho cenu. 
 
 

II. Miesto zhotovenia diela 
 
Zhotoviteľ bude prevádzať dielo na adrese:  Devičany 75 
 
 

III. Dojednaný čas zhotovenia diela 
 

 
Termín zahájenia prác je: jún 2014 
Termín ukončenia prác je: júl 2014 
V prípade, že sa na strane objednávateľa posunie termín plnenia niektorej z podmienok dohodnutých 
pre vykonanie diela, primerane sa posunú i dohodnuté termíny plnenia predmetu zmluvy zo strany 



zhotoviteľa. Dielo sa považuje za odovzdané odovzdaním jeho poslednej časti objednávateľovi. O 
prevzatí a odovzdaní diela sa vyhotoví príslušný zápis. Dielo je prevzaté písomným prehlásením 
objednávateľa o bezvýhradnom prevzatí diela v zápise o prevzatí a odovzdaní diela /preberací 
protokol/. Objednávateľ prevezme dielo, len ak bude vyhotovené bez vád a nedorobkov. 
 

IV. Cena diela 
 
Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu, ktorá je odvodená od cenovej 
ponuky, ktorá bola spracovaná a odsúhlasená pred uzavretím zmluvy. 
 
 
Cena za dodávku diela celkom: 1 281,72,- eur 
/v cene je zahrnutá DPH v súlade s predpismi/ 
  
 
Platby prebehnú prevodným príkazom cez peňažný ústav. 

 
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru do 15 dní od dátumu doručenia faktúry, po odovzdaní 
všetkých prác dohodnutých v tejto zmluve. 

 
 

V. Ďalšie dojednania 
 
Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť riadne podmienky na vykonanie diela a vykonať úhradu v prospech 
dodávateľa za objednanú službu /tovar/. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadnu dodávku tovarov a služieb v tejto zmluve dohodnutých a 
odstrániť vady diela vytknuté v zápise /preberací protokol/ v primeranej dobe. 
 
 

VI. Záručná doba – zodpovednosť za vady 
 
Záruka: 

 na jednotlivé komponenty systému je  5 rokov 
 montáž 2 roky 

Reklamácia: 
- písomná reklamácia musí obsahovať tieto údaje: číslo faktúry, druh dodaného tovaru /ktorého sa 
reklamácia týka/, dátum dodania tovaru, opis vady a ako sa prejavuje. 
 
 

VII. Zmluvné pokuty 
 
Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách: 
Pri omeškaní objednávateľa so zaplatením faktúry za celkovú cenu diela zhotoviteľovi zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. 
V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela má objednávateľ nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. 
 
 
 
 

VIII. Záverečné ustanovenia 
 
Zmluvné strany sa v súlade s § 262 Obch. zák. dohodli, že sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného 



zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi, s čím výslovne súhlasia. 
Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve.  
Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po vzájomnej 
dohode zmluvných strán. 

Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú a je platná počas celej doby zhotovovania diela. 

Táto zmluva je slobodným, vážnym a dobrovoľným prejavom vôle zmluvných strán, ktoré si zmluvu 
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

Zmluvu je možné meniť alebo ju zrušiť len písomnou formou, a to na základe dohody zmluvných 
strán, podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
Táto zmluva je vyhotovená v 3-ch exemplároch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 
Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy bez výhrad súhlasia, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni 

zverejnenia na webovom sídle obce Devičany.  
 

 
V Leviciach, dňa 19.6.2014 
 
 
 
Zhotoviteľ:                               Objednávateľ: 

 

 
Ing. Juraj Frčka                                                                                       Mgr. Monika Slížiková 

       konateľ                                                                                                      starostka obce 

 

 


