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Zmluva o dielo č. 2015-01

11 . 11. 2015  

IWH5

Objednávateľ:

V zastúpení: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu:

IČO:

Zhotoviteľ:

h1U I. Zmluvné strany

f i p .  I

V zastúpení:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

uzatvorili túto zmluvu o dielo.

Hradné múzeum vo Fiľakove

Hlavná 14 

98601 Fiľakovo

Mgr. Viktória Tittonová, PhD. -  riaditeľ 

OTP Banka Slovensko, a.s. 

10030289/5200 

42013241 

a

LASTMEDIA, s.r.o.

Kurtáň 325

986 01 Fiľakovské Kováče 

Štefan Kelemen, konateľ 

ČSOB, a.s.

4002 145 471/7500

36635901

SK2021961810

II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému 
pre hrad Fiľakovo -  rozšírenie kamerového monitorovacieho systému v areáli hradu a v  tzv. 
Bebekovej bašte v rozsahu odsúhlaseného rozpočtu (cenovej ponuky), ktorý tvorí prílohu 
tejto zmluvy a zabezpečiť funkčnosť tohto zabudovaného systému.

2. Súčasťou dodávky bude návod na údržbu a obsluhu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo v zmysle tejto 

zmluvy.

III. Cena za dielo

1. Zmluvné stany sa dohodli na cene vo výške: 
Cena bez DPH: 3.204,00 €



DPH 20%: 640,80 €
Cena s DPH: 3.844,80 €
(Slovom: Tritisícosemstoštyridsaťštyri Eur a osemdesiat Eurocentov)

IV. Fakturačné a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady ceny podľa čl. III tejto zmluvy platbou proti 
dokumentu. Dokumentom je faktúra zhotoviteľa vystavená na základe protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela bez závad.

2. Faktúra je splatná do 14 dni odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň 

omeškania v prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote dohodnutej podľa bodu 2 
tohto článku.

V. Čas a spôsob plnenia

1. Termín vykonania diela je do 30 dní od uzavretia tejto zmluvy.
2. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za dielo za každý deň 

omeškania zhotoviteľa.
3. Doba, po ktorú je v omeškaní s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy sa 

pripočíta k termínu ukončenia realizácie.
4. Súčasťou plnenie záväzku zhotoviteľa ja komplexné vyskúšanie diela tak, aby bola 

preukázaná jeho prevádzkyschopnosť. Komplexné vyskúšanie zabezpečí zhotoviteľ na svoje 
náklady a ukonči dielo protokolárnym odovzdaním za účasti zástupcu objednávateľa a prvou 
odbornou prehliadkou a odbornou skúškou zariadenia.

VI. Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vykonávať práce priamo súvisiace s dielom na základe 
jeho požiadavky aj mimo svojej pracovnej doby.

2. Ak to priebeh montážnych prác bude vyžadovať, objednávateľ zabezpečí na požiadanie 
zhotoviteľa priestory na prechodné uskladnenie jednotlivých častí dodávky.

3. Povereným zástupcom objednávateľa pre styk so zhotoviteľom je p. Marian Mesiarik 
(0908/633935, mmesiarik@gmail.com)

VII. Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ včas oznámi objednávateľovi termín začatia realizácie diela.

2. Zhotoviteľ v termíne do ukončenia komplexného vyskúšania diela zabezpečí zaškolenie 
objednávateľa na obsluhu zariadenia.

3. Zhotoviteľ poskytuje na hotové dielo bezplatný záručný servis po dobu 24 mesiacov od 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Záruka sa vzťahuje len na poruchy spôsobené 
technickou závadou systému a novo dodané prvky firmou LASTMEDIA, s.r.o., Kurtáň. Do
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záruky nespadajú poruchy a závady spôsobené nedodržaním technických alebo 
prevádzkových podmienok doporučených výrobcami uvedenými v návodoch na údržbu 
a obsluhu zabezpečovacích zariadení a obvyklým opotrebovaním.

4. V prípade neoprávneného zásahu do systému záručné podmienky zanikajú na tú jeho časť, 
ktorá bola týmto zásahom poškodená. Do dodaných video serverov nie je dovolené 
inštalovať ďalší software a nie je dovolené používať ich na ďalšie aplikácie nesúvisiace 
s kamerovým systémom.

1. Zmluvné strany zodpovedajú za neplnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zaväzujú sa 
nahradiť druhej strane škodu, ktorá jej tým vznikne.

2. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa úhradou ceny za dielo podľa čl. III 
zmluvy a to spôsobom podľa čl. IV. zmluvy.

3. Ak nedôjde k uhradeniu celej zmluvnej ceny, zostáva vlastnícke právo k dielu u zhotoviteľa 
s tým, že si zhotoviteľ uplatní právo úhrady škody, ktorá mu neplnením zmluvy vznikne.

1. Ostatné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného

2. Spory vzniknuté z tejto zmluvy sa obe strany zaväzujú riešiť vzájomnou dohodou. V prípade, 
že sa nedohodnú, rozhodne na návrh jednej z nich príslušný súd SR.

3. Zmeny tejto zmluvy je možné robiť len s jej písomnými dodatkami potvrdenými oboma 
zmluvnými stranami.

4. Zmfuva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ a dva 

objednávateľ.

Zoznam príloh:

Odsúhlasený rozpočet na dodanie a montáž kamerového monitorovacieho systému v súlade
s cenovou ponukou zhotoviteľa .

Fiľakovo, dňa 27.11. 2015

VIII. Zodpovednosť za škodu

IX. Ostatné a záverečné ustanovenia

zákonníka.
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Mgr. Viktória Tittonová, PhD. 
riaditeľ

Štefan Kelemen r
konateľ


