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ZMLUVA 0 DIELO -11111111111111111411 
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodneho zakonnika v zneni neskorich predpisov (d'alej len „Obchodny zakonnik"), 
zakona 6. 393/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorgich predpisov, zakona 6 18/1996 Z. z. o cenach v zneni 

neskor4ich predpisov, zakona 6. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorAich predpisov a d'aMich 
stivisiacich predpisov 

elanok I. 
Zmluvrie strany 

Nazov: 
so sidlom: 
zastupenyi: 

ic DPH: 
bankove spojenie: 
Islo tiftu (IBAN): 
e-mail adresa: 
(dalej aj „Objednivater") 

a 

Obchodne meno: 
Sidlo: 

§tatutarny zastupca: 
Registracia: 
Bankove spojenie: 
Isbo tiC"tu (IBAN): 
e-mail adresa: 

EKO - podnik verejnoprospe§nkch sItaieb 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr. Daniel Hulin, riaditer podniku 
00 491 870 
SK2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
riaditel@ekovps.sk  

VILLA PRO s.r.o. 
ChrapCiakova 1, 052 01, Spigska Nova Ves 
31682731 
Ing. Daniel DemoCko 
Obchodnyi register Okresneho suciu Kogice I, Vloika Elslo: 3980/V 
eskoslovenska obchodna banka, a.s. 

IBAN: SK91 7500 0000 0040 2895 8980 
villapro@villapro.eu  

(d'alej aj „Zhotoviter" a spolu s Objednavaterom cralej aj „Zmluvne strany") 

uzatvaraju tato 

zmluvu o dielo 

(d'alej len ako „Zmluva"). 

lanok H. 
uvodne ustanovenia 

2.1 	Objednivater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podra zakona t. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s uznesenim L 

2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiterstva mestskej C'asti Bratislava — Nove Mesto, 

konaneho dna 20.12.1990, ktory'r vykonava spravu majetku Mestskej "asti Bratislava - Nove 

Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo majetku, ktory'r bol tejto mestskej asti zverenyr. 



2.2      Zhotoviteľ   je   podnikateľom,   ktorý   vykonáva   svoju   podnikatel'skú   činnosť   na   základe

príslušných  platných  a účinných  oprávnení  a povolení,  ktoré  získal  a bude  držať  v súlade
s dotknutými  právnymi  predpismi,  a to  nielen  v čase  podpisu,  ale  aj  v  čase realizácie  diela

podľa  tejto  Zmluvy  až  do  jeho  úplného  dokončenia,  vrátane  doby  servisu.  Ďalej Zhotoviteľ
vyhlasuje,  že má  plnú  spôsobilost' na právne úkony a v jeho mene je oprávnená konat. osoba
uvedená   v hlavičke  tejto   Zmluvy  bez  obmedzenia.   Zároveň  Zhotoviter  vyhlasuje,   že  má
k dispozícii všetky potrebné podnikaterské a iné oprávnenia na vykonanie diela, ku ktorému sa
zaviazal  touto  Zmluvou,  má  voči  štátu  a tretím  osobám  splnené  všetky  zákonné  povinnosti

(daňové, odvodové a pod.) a je v takej ekonomickej,  organizačnej a personálnej kondícii, že je
sám schopný úspešne splniť predmet tejto Zmluvy.

2.3      Táto  zmluva  o  dielo  sa  uzatvára  ako  výsledok  verejného  obstarávania  vzmysle  zákona  č.
343/2015  Z.  z.  o  verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplneni'  niektorých  zákonov  v  znení
neskorších predpisov.

2.4      Dielom   sa   rozumie   dodávka   a montáž   technických   zariadení   parkovacieho   systému   pre

parkovisko  pri  Mestskej  Tržnici  na  Šancovej  ulici  v  Bratislave,  vrátane  softvéru  predaja,
evidencie    a inkasa    parkovného    a následného    servisu,    pričom    jeho    rozsah    je    bližšie

špecifikovaný  v prílohe  tejto  Zmluvy,  a to  najmä,  nie  však  výlučne,  v Technickej  špecifikácii

Objednávateľa v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, minimálne však v rozsahu špecifikovanom vo výzve

na  predkladanie  ponúk  do  verejného  obstarávania.  Súčasťou  dodávky  je  aj  softvér,  vrátane

garancie   príslušnej   licencie   na   jeho   používanie   v rozsahu   potrebnom   na   bezproblémové
fungovanie   systému   podľa   požiadaviek   Objednávatera,   pričom   odplata   za   poskytnutie

neobmedzenej licencie je zahmutá už v cene diela podl.a tejto Zmluvy.

2.5      Zhotoviteľ týmto vyhlasuje,  že pred podpisom Zmluvy sa podrobne oboznámil  (i)  s miestom

realizácie   diela,   a to  najmä,   nie   však  výlučne,   osobnou   obhliadkou,   vrátane   predloženej

dokumentácie,   vrátane   Technickej   špecifikácie   Objednávatel'a   v zmysle   Prílohy   č.1   tejto

Zmluvy, resp. výzvy na predkladanie ponúk a (ii) s obsahom plnenia, ktoré sa od neho očakáva

v zmysle tejto Zmluvy a Zhotoviteľ v tejto súvislosti nemá na Objednávateľa žiadne doplňujúce

otázky  či  výhrady,  na  ktoré  by  chcel  Objednávateľa  vopred  (pred  uzavretím  tejto  Zmluvy)
upozomiť.  Rovnako  Zhotoviteľ  vyhlasuje,  že  je  schopný  zabezpečiť  plnenie  tejto  Zmluvy
v súlade  so zákonom,  s  touto  Zmluvou,  s pokynmi  Objednávatera  a podl'a  svojich najlepšídi

schopností  a možností  tak,  aby  dielo  bolo  Objednávateľovi  odovzdané  riadne  a včas  a bez
akýchkoľvek vád a nedorobkov. Zhotovitel' nemá nárok na úhradu nákladov vzniknutých ako
dôsledok vád Technickej špecifikácie Objednávateľa alebo miesta plnenia, ak Zhotoviteľ na ne

písomne neupozornil Objednávatera do podpisu tejto Zmluvy.

2.6       Zhotoviteľ vyhlasuje,  že má ku  dňu uzavretia tejto zmluvy splnené všetky daňové, odvodové

a iné  verejnoprávne  povinnosti,  nie  je  v kríze  (§  67a  Obchodného  zákonnika),  má  splnené
všetky splatné záväzky a iné  povinnosti  voči  svojim  zamestnancom  a dodávateľom,  o ktorých
má vedomost' a neporušuje predpisy o zamedzení nelegálneho zamestnávania.

2.7      0bjednávatel` vyhlasuje, že má záujem na riadnej a včasnej realizácii diela -dodávky a montáže
technických zariadení parkovacieho systému pre parkovisko pri Mestskej Tržnici na Šancovej
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ulici   v Bratislave   (vrátane   softvéru   predaja,   evidencie   a inkasa   parkovného   a následného
servisu) a jeho následnom odovzdaní Objednávatel.ovi bez akýchkorvek vád a nedorobkov.

2.8       Účelom  tejto  Zmluvy  je  riadne  avčasné   vykonanie  diela  podľa  tejto  Zmluvy  a  pokynov

Objednávateľa   a jeho   včasné   a riadne   odovzdanie   Objednávateľovi   bez   akýchkol.vek  vád

a nedorobkov, vrátane poskytnutia neobmedzenej licencie k dodanému softvéru a následného
servisu po stanovené obdobie.

2.9      Zhotovitel' týmto vyhlasuje, že je v súvislosti s realizáciou diela poistený pre prípad spôsobenia

škody  na  diele,  na  majetku  Objednávateľa  a/alebo  na  majetku,  resp.  zdraví tretích  osôb,  a to

minimálne vo výške pät.násobku  ceny  diela  s  DPH na jednu  poistnú udalosť.  Potvrdenie tejto
skutočnosti   preukazuje   Zhotoviteľ   potvrdením   o uzavretom   poistení   v prílohe   č.   4   tejto

Zmluvy.  Zhotoviteľ  je  poviiiný  toto  poistenie  udržiavať  počas  celej  doby  účinnosti  tejto
Zmluvy.

Článok 111.

Predmet Zmluvy

3.1       Predmetom  tejto  Zmluvy  je  záväzok  Zhotoviteľa  vykonať  v prospech  Objednávateľa  všetky

úkony nevyhnutné k riadnej a včasnej realizácii diela vrátane jeho odovzdania Objednávatel'ovi
bez  akýchkoľvek  vád  a nedorobkov,  a to  bez  ohl'adu  na  to,  čÍ  sú  v tejto  Zmluve  alebo  jej

prílohách priamo uvedené,  a to najmä al( sú spojené s realizáciou diela alebo ich výkon je vo
vzt.ahu  k charakteru  diela  obvyklý.  Cena  takýchto  prác  a dodávok  je  zahmutá  v cene  diela
a zhotovitel.  nemá  nárok  na  úhradu   dodatočných   nákladov   ani   na   zmenu   dojednaných
termi'nov realizácie diela.

3.2      Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo tak, aby spĺňalo všetky podmienky, ktoré sú naň kladené

v súlade s aktuálne platnými a účinnými technickými normami pre daný typ prác (najmä, nie
však  výlučne  Slovenské  technické  normy  a príslušné  technické  normy  Európskej  únie),  a to

s ohl'adom na zamýšl'ané použitie  diela, ako aj v súlade s prípadnými rozhodnutiami orgánov
štátnej   správy   aúzemnej   samosprávy,   viažucich   sa   kdielu   alebo   dotýkajúcich   sa   diela.
Zhotovitel`  sa  zaväzuje  splnit.  túto  Zmluvu  a vykonať  dielo  s dôrazom  na  najaktuálnejší  stav

techniky   a najnovšie   poznatky   v tejto   oblasti,   zodpovedne,   s najvyššou   možnou   mierou

starostlivosti a hospodámosti, s cieľom dosiahnuť maximálnu funkčnosť a trvácnost' diela.

3.3.     Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa riadne a včas dielo
v rozsahu ako je toto špecifikované touto Zmluvou, za čo sa mu Objednávatel' zaväzuje uhradit.

dohodnutú odplatu za predpokladu jeho riadnej a včasnej realizácie a následného odovzdania
Objednávateľovi bez  akýchkoľvek vád  a nedorobkov.  Zmluvné strany sa  dohodli na  tom,  že
súčast.ou  prevzatého  záväzku  Zhotoviteľa  je  aj  záruka  za  akost'  diela  a zámka  za  funkčnosť
diela   v rozsahu   minimálne   60   mesiacov   po   odovzdaní   diela   Objednávatel'ovi,   resp.   po
odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole (za predpokladu, že
sa Objednávateľ rozhodne dielo prevziať napriek výskytu vád a nedorobkov nebrániacim jeho
uži'vaniu). Súčasťou dodávky je aj záručný servis diela, a to minimálne v roz§ahu 24 mesiacov
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po   jeho   odovzdaní   Objednávatel'ovi,    resp.    po   odstránení   všetkých   vád   anedorobkov
uvedených  v preberacom  protokole  (za  predpokladu,  že  sa  Objednávatel'  rozhodne  dielo

prevziať  napriek  výskytu  vád  a nedorobkov  nebrániacim  jeho  užívaniu),  ako  aj  schopnost.
Zhotoviteľa  zabezpečovať  pozáručný  servis.   Servis  je  Zhotoviteľ  povinný  poskytovat.  bez
ohl'adu na trvanie poskytnutej záruky,  pričom odplata zaň je zahmutá už v cene diela podľa
tejto  Zmluvy,  čo  Zhotovitel'  berie  na  vedomie  a nemá  voči  tomu  žiadne  výhrady.  Servisné

služby budú pozostávať najmä,  nie však výlučne z:  podpory (hotline) 24 hodín denne,  7 dní
v týždni, servisnej pohotovosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni, diagnostiky poruchy do 3 hodín
od  nahlásenia  s reakčnou  dobou  fyzického  nástupu  na  odstránenie  poruchy  najneskôr  do  3
hodín od nahlásenia poruchy (v nepracovné dni do 4 hodín), profylaktickej údržby najmenej 1 x
ročne.

3.4

3.5

3.6

3.7

Zhotovitel'  sa  zaväzuje  plnenie  podra  tejto  Zmluvy  pre  Objednávateľa  vykonať  osobne  vo

vlastnom mene,  na vlastnú  zodpovednosť,  na  vlastné náklady a  s najvyššou  možnou  mierou

odbomej starostlivosti. Zhotoviteľ je povinný si na vlastné náklady zabezpečit. všetky potrebné

povolenia  a oprávnenia  na  poskytnutie  tohto  plnenia  a vyhlasuje,  že  týmito  oprávneniami
a povoleniami ku  dňu  uzavretia  tejto Zmluvy  disponuje a bude disponovať počas celej doby
trvania  tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na tom,  že Zhotovitel' je povinný predložiť
Objednávateľovi   vo   vzťahu   k dielu   všetky   nevyhnutné   atestácie,   povolenia,   rozhodnutia

o zhode či inú technickú a právnu dokumentáciu o spôsobilosti diela k použitiu na zamýšl'aný

účel, inak nie je možné dielo považovať za pripravené na prevzatie. Za takúto dokumentáciu sa

považuje aj súhlas k poskytnutiu licencie, resp. licencia autorov dodávaného softvéru.

Na splnenie účelu tejto Zmluvy si Zmluvné strany poskytnú svoju plnú súčinnosť, ktorá bude
nevyhnutne  potrebná   na   jej.   splnenie,   a to  aj  prostredníctvom  elektronickej   komunikácie
s využitím e-mailových adries v hlavičke tejto Zmluvy.

V prípade,  že  sa  na  poskytnutie  plnenia  zo  strany  Zhotoviteľa  bude  vyžadovat'  súčinnosť
Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný na takúto súčinnost' Objednávateľa písomne vyzvat', a to

v dostatočnom časovom predstihu pred požadovaným poskytnutím súčinnosti, najmenej však

päť (5) pracovných dní vopred, v opačnom prípade sa má za to, že súčinnosť od Objednávateľa
sa  nevyžaduje.  Za  nevyhnutnú  súčinnosť  sa  považuje  len  také  konanie,  ktoré  si  nemôže
zabezpečiť      sám      Zhotovitel'     ani      pri      vynaložení      dodatočných      nákladov      ačasu

potrebných/potrebného   na   zabezpečenie   takéhoto   konania.    Na   žiadost'   o   poskytnutie
súčinnosti,  ktorá nebola  doručená Objednávateľovi s dostatočným časovým predstihom,  resp.

ak sa jedná o žiadosť na poskytnutie súčinnosti, ktoni si môže Zhotoviteľ obstarať aj samostatne

(bez ohl'adu na zabezpečenie tretími osobami, náklady a čas potrebný na zabezpečenie takejto
súčinnosti),  sa  neprihliada  a Zhotoviteľ sa  nemôže  dovolávať nárokov z titulu  neposkytnutia
súčinnosti.

Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  Zhotovitel. je  povinný  si  zabezpečiť vo  vlastnej  réžii
všetky prístroje, nástroje a zariadenia,  ktoré bude potrebovať pri obhliadke, návrhu a realizácii

diela, vrátane všetkých nákladov na zabezpečenie si prístupu k miestu realizácie diela. To isté

platí aj pre následný servis.



3.8      Zmluvné strany  sa  dohodli  na  tom,  že  súčast'ou  plnenia  podľa  tejto Zmluvy je  aj odskúšanie

funkčnosti   diela   za  prítomnosti   Objednávateľa,   a to  pred   plánovaným   odovzdaním   diela
Objednávatel'ovi.   Zápis   z odskúšania,   podpísaný   oboma   Zmluvnými   §tranami,   sa   stane

súčasťou  odovzdávacieho protokolu  ako jeho  príloha.  Predpokladom  odovzdanía je  zároveň
zaškolenie administrátora a obsluhy zariadenia.

Článok IV.
Miesto a čas plnenia

4.1       Miestom realizácie diela je parkovisko pri Mestskej Tržnici na šancovej ulici v Bratislave, ktoré

je zverené do správy Objednávatel'a a ktorého vlastnikom je Hlavné mesto SR Bratislava.

4.2      Zhotovitel.  vyhlasuje  a potvrdzuje,   že  sa  pred  podpisom  tejto  Zmluvy  dostatočne  osobne

oboznámil  smiestom  plnenia  anie  sú  mu  známe  žiadne  prekážky,  ktoré  by  mu  bránili
v riadnom a včasnom plnení si povinností v zmysle tejto Zmluvy.

4.3      Zhotoviter sa  nemôže  dodatočne  dovolávat' nárokov  z dôvodov,  ktoré mal  a mohol zi§tit' pri
obhliadke miesta plnenia alebo ktoré mal a mohol zistit' pred poskytnutím plnenia. Zhotoviteľ
zodpovedá za dennú čistotu a poriadok v mieste plnenia a na prístupových komunikáciách a na
vlastné náklady odstráni okamžite všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti. V prípade,
že odpad z miesta plnenia alebo znečistenie prístupových komunikácií nebude odstránené, je
Objednávateľ oprávnený odstrániť ho prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotovitel'a bez
ohľadu  na  cenu  za  podobnú  činnost..  Ak  ju  Zhotovitel'  uviedol  vo  svojej  cenovej  ponuke,
zároveň stráca nárok na uhradenie jej hodnoty vyplývajúcej z cenovej ponuky. Objednávateľovi
vzniká  nárok  na  koordinačnú  prirážku  10°/o  z takto  vynaložených  nákladov,  a to  zo  sumy
vrátane   dane   zpridanej   hodnoty.   Za   účelom   úhrady   vzniknutých   nákladov   vrátane
koordinačnej prirážky je Objednávateľ oprávnený použiť zádržné (ak sa uplatňuje).

4.4      0krem prípadowýslovne uvedených v tejto zmluve sa zhotoviteľ nemôže po objednávateľovi
domáhať  nároku  na  predĺženie  termínu  na  poskytnutie  plnenia  a/alebo  zvýšenia  ceny  za

poskytnutie plnenia.

4.5      0bjednávater  je  oprávnený  kedykoľvek  vykonat.  kontrolu,  či  Zhotovitel.  poskytuje  plnenie
riadne a včas. V prípade,  ak Objednávateľ zistí,  že Zhotovitel' neplní svoje povimosti riadne
avčas,  je  oprávnený  ho  vyzvat'  na   zjednanie  nápravy  v dodatočne   mu   za   qh   účelom

poskytnutej  lehote,  nie  dlhšej  ako tri  (3)  pracovné  dni,  pokiaľ sa  Zmluvné strany nedohodnú
inak. Pokiaľ v ustanovenej lehote nezjedná Zhotoviter nápravu, je Objednávateľ oprávnený od
tejto Zmluvy odstúpiť a pre vzájomné usporiadanie nárokov platí, že všetky čimosti do času
takéhoto   odstúpenia   od   Zmluvy   vykonal   Zhotoviteľ   bez   nároku   na   odplatu.   Pokiaľ
Objednávateľ  od  Zmluvy  neodstúpi,  je  po  mámom  uplynutí  lehoty  na  nápravu  oprávnený
zabezpečiť dodanie plnenia podľa tejto Zmluvy sám alebo prostredníctvom tretích osôb, a to na
náklady   Zhotoviteľa,   vrátane   koordinačnej   prirážky   vo   výške   20   °/o   takto   vynaložených

nákladov vrátane DPH.



4.6      Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v termínoch uvedených v Harmonograme prác v zmysle
Prflohy č. 3 tejto Zmluvy, najneskôr však v termíne do 15.06.2022, so začiatkom montáže najskôr

dňa 01.06.2022. Zároveň sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných míl'nikoch:
-  Prevzatie staveniska 01.062022

-  Inštalácia zariadení - od 13.06.2022 do 14.06.2022

-  Odovzdanie diela Objednávatel'ovi bez vád a nedorobkov 15.06.2022

-  Vypratanie staveniska 14.06.2022

Článok v.
Ostatné doj ednania

5.1      Zhotovitel.  poskytne  plnenie  osobne  na  vlastné  náklady  a  zodpovednosť,  prostredníctvom
vlastnej techniky,  s odbomou  starostlivost'ou  a  na najvyššej profesionálnej  úrovni.  Akékol'vek

konkrétne  požiadavky  Objednávateľa  na  činnosť  Zhotovitel'a  sú  pre  Zhotoviteľa  záväzné.

Plnenia poskytované na základe tejto Zmluvy zo strany Zhotovitel'a sa považujú za poskytnuté
len vtedy, ak boli poskytnuté riadne a včas.

5.2      Zhotoviteľ nie je oprávnený poverit' poskytnutím  plnenia tretiu  osobu bez predchádzajúceho

písomného   súhlasu   Objednávatel'a.   Za   porušenie   povinnosti'   zo   strany   týchto   subjektov
zodpovedá  Zhotoviteľ  ako  keby  danú  povinnost.  porušil  on  sám.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje

nevyužiť na poskytnutie plnenia osoby, ktorých využiti'm by dochádzalo k porušovaniu alebo
mohlo  dôjsť  k porušovaniu  predpisov  o nelegálnej  práci  a/alebo  nelegálnom  zamestnávaní.

V prípade,  že Zhotovitel' porušil  svoje povinnosti vyplývajúce mu  zo zákazu nelegálnej práce

a/alebo  nelegálneho  zamestnávania,  je  Objednávateľ  oprávnený  od  tejto  Zmluvy  odstúpit'
azhotoviter  je  povinný  mu  zaplatiť  zmluvnú  pokutu  vo  výške  5  %  zceny  diela  sDPH,
najmenej však 2.000,- €. V prípade, ak bude Objednávateľovi v dôsledku porušenia uvedených

povinností  Zhotovitel'om  uložená  príslušnými  orgánmi  akákoľvek  sankcia,  zaväzuje  sa  ju
Zhotovitel' uhradiť v plnom rozsahu za Objednávateľa. Ak tak neurobí, Objednávatel'ovi vzniká
voči Zhotoviteľovi nárok na jej náhradu v celom rozsahu.

5.3      V prípade,  ak  Objednávater  poskytne  Zhotoviteľovi  za  účelom  realizácie  diela  prostriedky

a pomôcky  vo  vlastníctve  Objednávateľa,  je  Zhotovitel'  povinný  riadne  s nimi  hospodárit.  a

chrániť ich pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím. Za vec prevzatú od Objednávateľa

za  účelom  poskytovania  plnenia  podl.a  tejto Zmluvy  zodpovedá  Zhotoviteľ ako  skladovater,

pričom  jeho   odmena  je  zahmutá  v odmene  dohodnutej   podľa   tejto  Zmluvy.   O prevzati'
a odovzdaní takejto veci sa spíše protokol.

5.4 Zhotoviteľovi sú oprávnené zadávat. pokyny nasledovné osoby, ktorých pokyny je Zhotoviteľ

povinný rešpektovať:
JUDr. Daniel Hulín, riaditeľ podniku
lgor Ondrušek, vedúci strediska Tržnica, EKO-podniku VPS

5.5      Zhotoviteľ je povinný  splnit` pokyn  aj  inej osoby  ako vymedzenj v tejto Zmluve,  pokiaľ tak

osoba zadávajúca pokyn robí s vedomím osoby oprávnenej na zadávanie pokynov, resp. pokiaľ
takýto   pokyn   tretej   osoby   smeruje   k naplneniu   záujmu   sledovaného   Objednávateľom.
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Nerešpektovanie pokynov sa považuje za závažné porušenie Zmluvy s právom Objednávatel'a

od tejto Zmluvy odstúpiť.

5.6      Zhotoviteľ bude realizovať dielo pre objednávatel.a vo vlastnom mene a v súlade so všeobecne

záväzným  právnymi  predpismi,  STN,  technickými  normami  Európskej  únie  a prípadne  ISO
normami  platnými  a aplikovanými  na  druh  činnosti  vymedzený  touto  Zmluvou,  záujmami
aústnymi   alebo   písomnými   požiadavkami   Objednávateľa,   ato   najmä   tak,   aby   nedošlo

k poškodeniu dobrého mena a povesti Objednávateľa, ani ku vzniku akejkorvek inej škody. Na

nevhodné pokyny zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávatel'a bezodkladne

písomne upozomit'. V opačnom prípade sa nemôže dovolávať nevhodnosti takéhoto pokynu.
Nevhodný pokyn je oprávnený Zhotoviteľ vykonať, len ak Objednávateľ na tom písomne trvá

po tom, ako bol na nevhodnost. pokynu a dôvody nevhodnosti osobitne písomne upozomený.

5.7      Zhotoviteľ  zabezpečí  vykonávanie  plnenia  predmetu  tejto  Zmluvy  len  fyzickými  osobami

spotrebnou   odbornou   spôsobilost.ou.   Zhotoviteľ   sa   zaväzuje,   že   pri   výkone   prác   pre
Objednávateľa,  ktoré  sú  predmetom  tejto  Zmluvy  bude  dodržiavat.  zákon  č.  124/2006  Z.  z.

o bezpečnosti  a ochrane  zdravia   pri  práci  v  znení  neskorších  predpisov  a  jeho  príslušné

vykonávacie predpisy súvisiace s činnost.ami, uvedenými v predmete zmluvy, ďalej zákona č.
314#001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení vykonávacej vyhlášky č.  121/2002 Z. z. v znení

neskorších predpisov a  ďalšie zásady pre bezpečnosť prevádzky a protipožiamu bezpečnosť.

Zamestnanci  Zhotovitel'a  a/alebo osoby v zmluvnom  vzťahu  so Zhotoviteľom,  ktorí  sa  budú

pohybovať v mieste plnenia  za  účelom  realizovania  predmetu  tejto Zmluvy,  budú  zo  strany
Zhotoviteľa  poučení v zmysle citovaných právnych  predpisov  tohto bodu  a zároveň  aj  iných

predpisov  vzťahujúcich  a súvisiacich  s predmetom  plnenia  podra  tejto  Zmluvy.  Za  poučenie
použitých  osôb  v zmysle  príslušných  predpisov  zodpovedá  Zhotoviteľ  aj  v prĺpade,  ak  sa

preukáže,  že  si  túto  povinnost.  nesplnil,  a to  bez  ohľadu  na  jeho  právny  vzt.ah  k použiiým
osobám. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu aj za bezpečnost` a ochranu zdravia vlastnýdi

zamestnancov, resp. tretích osôb, použitých pri plnení tg.to Zmluvy. Za tým účelom je povin].`ý
Zhotoviteľ takéto osoby vybaviť potrebnými bezpečnostnými a ochrannými pomôckami.

5.8      Vzhradom  na  to,  že  miesto,  na  ktorom  sa  predmet  tejto  Zmluvy bude  realizovat' je  verejne

prístupné,  Zhotovitel'  ďalej  zodpovedá  za  to,  aby  dostatočne  zabezpečil  priestor,  kde  bude
vykonávat' činnosti,  ktoré sú predmetom tejto zmluvy z hl.adiska BOZP a PO. Rovnako tak je

povinný vytvoriť podmienky na to, aby pri jeho činnostiach podl.a tejto Zmluvy nedošlo ani len
k ohrozeniu majetku, zdravia či života Objednávatel.a alebo akýchkorvek tretích osôb.

5.9      Zhotoviteľ   je   povinný   pri   vykonávaní   zmluvne   dohodnutých   činností   dodržať   všetky

podmienky stanovené verejným obstarávaním.

5.10    Zhotoviteľ  sa  zaväzuje,  že  pri  výkone  prác  pre  Objednávatel.a,  ktoré  sú  predmetom  tejto
Zmluvy  bude  dodržiavať  zákon  č.  377/2004  Z.  z.  o  ochrane  nefajčiarov  v  znení  neskorších

predpisov.

5.11    Zhotoviteľ je taktiež povinný:



-  dodržiavať,   zachovávať  a   rešpektovať  okrem  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov

Slovenskej   republiky   aj   všetky   jemu   známe   intemé   predpisy   Objednávatel'a,   pričom
Zhotovitel' potvrdzuje, že sa so všetkými takýmito intemými predpismi riadne oboznámil ešte

pred podpisom tejto Zmluvy;
- postupovať tak, aby nedošlo k žiadnej škode na zdraví či majetku Objednávateľa alebo tretídi

osôb.

5.12    Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, ktoré

sa  dozvedel  v súvislosti  s  plnením  podľa  tejto  Zmluvy  a  ku  ktorým  získal  prístup  v rámci

plnenia tejto Zmluvy, vrátane informácií o 0bjednávatel'ovi a jeho zmluvných partneroch. Tieto
sa  zaväzuje  nesprístupniť  tretĺm  osobám,  nevyužiť  ich  pre  seba  ani  pre  tretie  osoby  ani
neumožniť  ich  využitie/zneužitie  tretími  osobami.  Záväzok  mlčanlivosti  sa  pre  Zhotovitel'a
vzt'ahuje   aj   na   dobu   po   zániku   platnosti   aúčinnosti   tejto  Zmluvy.   Vpn'pade   porušenia

povinnosti  Zhotoviteľa  zachovávať mlčanlivost',  vzniká  Objednávatel'ovi  nárok  na  zaplatenie
zmluvnej  pokuty  vo  výške  5.000,-  €,  a to  za  každý  jednotlivý  prípad  porušenia.  Zároveň  je

Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpit..

5.13    Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela a zároveň za
funkčnosť  diela  v nadväznosti  na  jeho  realizáciu,  a to  v rozsahu  minimálne  šesťdesiat  (60)
mesiacov  odo  dňa  protokolárneho  odovzdania  diela  Objednávaterovi  resp.  po  odstránení
všetkých   vád   a nedorobkov   uvedených   v preberacom   protokole   (za   predpokladu,   že   sa
Objednávateľ  rozhodne  dielo  prevziat.  napriek  výskytu  vád  a nedorobkov  nebrániacim  jeho
užívaniu).

5.14    Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotovitel' je povinný nastúpiť k riešeniu reklamácie do

24 hodín od momentu jej odoslania Objednávateľom, pričom musí podať Objednávateľovi do 48
hodín od momentu  začatia  riešenia  reklamácie písomné oznámenie o predpokladanej  pn'čine

vady,      možnostiach     jej     odstránenia, rovnako     predpokladanom     čase     odstraňovania
a predpokladanej  súčinnosti  vyžadovanej  od  Objednávatel.a.  Zhotoviteľ je  povinný  odstránit'
reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní, ak sa
Zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak Zhotoviteľ nedodrží
akúkoľvek zo stanovených lehôt odstraňovania vád,  Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť si

odstránenie   vady   aj   prostredníctvom   tretích   osôb,   a to   na   náklady   Zhotovitera,   vrátane
koordinačnej   prirážky   20   %   z ceny   takto   vynaložených   nákladov   vrátane   DPH.   Toto
ustanoverie sa netýka dohodnutej reakčnej doby v rámci servisu podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy.

5.15    Zmluvné strany sa dohodli na tom, že súčasťou diela je aj záručný servis v trvaní 24 mesiacov

odo  dňa  protokolámeho  odovzdania  diela  Objednávateľa  resp.  po  odstránení  všetkých  vád

a nedorobkov   uvedených   v preberacom   protokole   (za   predpokladu,   že   sa   Objednávateľ
rozhodne  dielo  prevziať  napriek  výskytu  vád  a nedorobkov  nebrániacich  jeho  užívaniu)
a schopnost' Zhotoviteľa zabezpečovať aj prípadný pozáručný servis. Odplata za takýto servis je
už  zahmutá  v cene  za  dielo,  pričom  platí,  že  pravidelný  servis  diela  je  povinný  vykonávat'
Zhotoviteľ bez potreby osobitnej výzvy zo strany Objednávateľa ako aj riadne a včas. Zmluvné

strany   sa   dohodli   na   tom,   že   ak   Zhotoviter   nedodrži'   akékol'vek   podmienky   servisu,
Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť si servis aj prostredníctvom tretích osôb, a to na náklady
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Zhotovitel.a, vrátane koordinačnej prirážky 20 % z ceny takto vynaložených nákladov vrátane

DPH.

5.16    Naviac práce je Zhotoviteľ oprávnený vykonať len na podklade písomného dodatku k Zmluve

podpísaného  oboma Zmluvnými stranami.  Požiadavku  na  naviac práce alebo zmenu  kvality
diela   predloží   Objednávateľ   Zhotoviteľovi   písomne   a/alebo   prostredníctvom   emailu,   na

podklade  čoho  Zhotovitel.  do  troch   (3)   dní  vyhotoví  a objednávateľovi   odovzdá   cenovú

ponuku  s dopadom  na  celkový  termín  realizácie  diela.  V prípade  dohody  o cene  a termíne
uzavrú   Zmluvné   strany   dodatok   kzmluve.   Vprípade,   že   v dodatku   kzmluve   nebude
vyriešená  otázka  zmeny termínu  odovzdania  diela,  má  sa  za  to,  že termín  odovzdania  diela
ostáva  nezmenený.  Skutočnost.,  že  sa  Objednávateľ a  Zhotoviteľ nemôžu  dohodnúť na  cene
naviac  prác  a   výkonov,   neoprávňuje  Zhotovitel'a   spomalit'  práce  alebo  odoprieť  žiadané
výkony. V prípade, že Zhotoviteľ vykoná naviac práce v rozpore s vyššie uvedeným, nárok na

ich zaplatenie mu nevzniká a má sa za to, že cena za ich vykonanie je už zahmutá v cene diela.
V prípade,  že  Objednávatel' vyzve Zhotovitel'a  na  ich  odstránenie,  je Zhotovitel' povinný  ich
bezodplatne odstrániť.

5.17    0bjednávatel' je oprávnený bez ohl.adu na štádium rozostavanosti diela odobrať Zhotoviteľovi

čast' diela alebo celé dielo v prípade, že je z postupu prác Zhotoviteľa na diele, finančného alebo

skutkového stavu zrejmé, že Zhotoviteľ nebude schopný dielo zhotoviť riadne a včas. V takom

prípade je Objednávatel' oprávnený zadať zhotovenie diela alebo  odobratej časti  tretej  osobe,
pričom sa Zhotoviteľ zaväzuje znášať škodu, ktorá tým Objednávateľovi vznikne. Za škodu sa
okrem iného,  pre odstránenie pochybností,  považuje aj rozdiel  medzi  cenou  diela  alebo časti

podl'a  zmluvy o dielo  uzavretej so  Zhotoviterom  a cenou  diela  dohodnutou  s novo  určeným
zhotoviteľom,   a to  bez  ohľadu  na  výšku  ceny  dohodnutej  s novo  určeným  zhotoviteľom.

Objednávateľ má v takom prípade aj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny

odobratého diela alebo jeho časti vrátane DPH.  Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na
náhradu škody v celom rozsahu.

5.18    Ak  bude  predmetom  diela,  resp.  výsledkom  činnosti  Zhotovitel.a  akákol.vek  dokumentácia
a táto  bude  predmetom  autorskoprávnej  ochrany  v zmysle  príslušnej  legislatívy,  zaväzuje  sa
Zhotoviteľ zabezpečit',  že od  okamihu jej  odovzdania  Objednávateľovi bude oprávnený s ňou

nakladať    akýmkoľvek     spôsobom     a taktiež    bude    oprávnený    udeliť    Objednávateľovi

(sub)licenciu.    Vyššie    uvedené   je    Zhotoviteľ    povinný    Objednávateľovi    kedykol'vek    na

požiadanie   bezodkladne   preukázať.   Zhotoviteľ   týmto   zároveň   udeľuje   Objednávateľovi,
s účinnosťou odovzdania akejkoľvek dokumentácie Zhotoviteľa Objednávatel.ovi,  súhlas na jej

použitie a spracovanie akýmkol'vek spôsobom. Zhotovitel' udel.uje túto licenciu ako výhradnú a
neobmedzenú. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie dokumentácie
Zhotovitel'a  v rozsahu  udelenej  licencie v zmysle uvedeného.  Objednávateľ je tiež  oprávnený
licenciu   zmluvou   postúpiť  na   tretiu   osobu.   Odmena  za   takúto   licenciu,   resp.   za   súhlas
k udeleniu sublicencie, je už zahmutá v cene diela.

5.19    V pn'pade,  že sa na  Zhotovitel.a vzťahuje povinnosť registrácie v registri partnerov verejného
sektora  v zmysle  zákona  č.  315/2016  Z.z.  o registri  partnerov  verejného  sektora  a o zmene
a doplnení riektorých zákonov (ďalej aj ,,ZRPVS``), Zhotoviteľ vyhlasuje, že si pred podpisom
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tejto  Zmluvy  splnil  povinnosť  registrácie  do  registra  partnerov  verejného  sektora  v zmysle
ZRPVS,   čo  preukazuje  výpisom  ztohto  registra  vprílohe  č.   6  tejto  Zmluvy.   Ak  sa  toto

vyhlásenie  ukáže  ako  nepravdivé  alebo  sa  takýmto  stane  v priebehu  trvania  tejto  Zmluvy,
vzniká  Objednávateľovi  nárok  na  zaplatenie  zmluvnej  pokuty  vo  výške  10  %  z ceny  diela

vrátane DPH. Objednávater je tiež oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, resp. Objednávateľ nie

je v omeškam' s poskytovaním plnenia  podl'a tejto zmluvy v prípadoch,  keď je tak oprávnený
urobiť v zmysle ZRPVS.

V prípade, že povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora v zmysle ZRPVS sa
vzt.ahuje  aj  na  subdodávatel'ov  Zhotovitel'a,  je  Zhotoviteľ  povinný  zabezpečiť,  aby  boli  tieto

subjekty   vuvedenom    registri    zapísané   už   pred    vstupom    do   zmluvného   vzt.ahu    so
Zhotoviteľom   atento   zápis   trval   minimálne   počas   trvania   ich   zmluvného   vzt.ahu   so
Zhotoviteľom,  inak vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10

% z ceny diela vrátane DPH.

5.19    Zhotoviteľ je povinný viest' stavebný a/alebo montážny denník v súlade s ust. § 46d zákona č.

50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov v znení jeho vykonávacích predpisov.
Zhotoviter  je  povinný  viesť  stavebný/montážny  denník  odo  dňa  prevzatia  miesta  realizácie

diela. Vedenie stavebného/montážneho denníka sa  končí dňom odovzdania  a prevzatia  diela.
Stavebný/montážny  denník  uchová  Zhotoviteľ  najmenej  do  uplynutia  lehoty  na  uplatnenie

práv  zo  zodpovednosti  za  vady  diela.  Denné  záznamy  do  stavebného/montážneho  denníka
zapisuje  oprávnený  pracovník  Zhotovitel.a  a zástupca  Objednávateľa.  Zodpovedný  zástupca
Zhotoviteľa   je   povinný    predložiť   zástupcovi   Objednávatel'a    denný   záznam   najneskôr

nasledujúci  deň na  podpis,  ak  sa  Zmluvné  strany nedohodnú  inak.  Zástupca  Objednávatera
v stavebnom/montážnom  denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného
záznamu,  a  to  s uvedeni'm  dôvodov  nesúhlasu.  Zápisy  do  stavebného/montážneho  denníka,
ako  aj  jeho  kontrolu  môžu  vykonávať  ďalej  iba  osoby  na  to  určené  osobitným  poverením
Zmluvných  strán  a orgánmi  štátnej  správy.  Objednávater má  právo  kedykoľvek nahliadať do

stavebného/montážneho denníka a robiť doň zápisy.
Minimálnym obsahom stavebného/montážneho denníka bude:
a/ dátum,
b/ počasie,

c/ počet prítomných zamestnancov Zhotoviteľa,
d/ popis prác,
e/ mimoriadne udalosti,
f/ oznámenie o prácach, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté s výzvou na ich kontrolu,

g/ oznámenie o odstránení nedostatkov zistených Objednávateľom,
h/ oznámenie o stavebnej pripravenosti diela na prevzatie, ak sa Zmluvné strany nedohodli na
osobitnej písomnej výzve.

Zápisy v stavebnom/montážnom denníku nie sú spôsobilé zmenit. obsah zmluvou dojednaných

práv a povinností Zmluvných strán.  Zmluvné strany však majú právo navrhnúť a odsúhlasiť
cestou stavebného (montážneho) denníka zmeny, ktoré umožnia urýchlit' montáž, resp. skrátit`
termín ukončenia diela.



Článok VI.
Cena a odovzdanie diela

6.1      Cena za kompletné plnenie podl'a tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so
zákonom    č.    18/1996    Z.z.    ocenách    vplatnom    znení.    Cena    sa    poskytne    jednorazovo

a Zhotoviterovi na ňu vzniká nárok až po poskytnutí riadneho a včasného plnenia, na základe
obojstranne  podpísaného  odovzdávacieho  protokolu,  v ktorom  nebudú  žiadne  výhrady  voči
kvalite   zhotoveného   diela,   resp.   po   odstránení   všetkých   vád   a nedorobkov   uvedených
v preberacom protokole (za predpokladu, že sa Objednávateľ rozhodne dielo prevziať napriek
výskytu vád a nedorobkov nebrániacim jeho užívaniu). Zmluvné strany sa dohodli na tom, že
Zhotovitel'  nemá  nárok  požadovať  po  Objednávateľovi   žiadnu  zálohu   či   preddavok,   čo
Zhotovitel' berie na vedomie a nemá proti tomu žiadne výhrady či námietky.

6.2      Medzi zmluvnými stranami bola dohodnutá zmluvná cena za plnenie predmetu tejto zmluvy
za  vykonanie  celého  diela  v zmysle  cenovej  ponuky  Zhotoviteľa  podľa  Prílohy  č.  5  tejto

Zmluvy.  Táto  cena je  konečná  (maximálna)  a  nemôže  byť  Zhotoviterom  v žiadnom  prípade

prekročená.    Vtejto    cenesú    zahmuté    všetky    činnosti    anáklady    Zhotovitel'a    spojené
s poskytnutými plneniami Objednávatel.ovi, vrátane odskúšania funkčnosti dieLa, vypracovania

odovzdávacieho   protokolu   s podrobným   opisom   vykonaného   diela   a všetkých   nákladov
Zhotovitel'a  na  činnosti  podľa  tejto  Zmluvy  (záručný  servis,  licencia  na  používanie  §oftvéru,

zaškolenie, revízne správy, inžinierska činno§ť, príslušenstvo a pod.).

6.3      Zmluvné   strany   sa   dohodli   na   tom,   že   konečná   cena   dohodnutá   podl.a   tejto   Zmluvy

(ustanovenie bodu 6.2) je cena vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty, pokiaľ je Zhotoviteľ

platitel'om  dane z pridanej  hodnoty.  Zmluvné strany sa  dohodli  na  tom,  že ak sa Zhotoviteľ
stane počas plnenia  tejto Zmluvy platiteľom dane z pridanej hodnoty, nebude to mať žiadny
vplyv  na  dojednanú  cenu  diela.  Vtakom  prípade  sa  má  teda  za  to,  že  dohodnutá  cena

(ustanoverie  bodu  6.2)  je  cena  vrátane  dane  z pridanej  hodnoty.  Inými  slovami  povedané,
dohodnutá  cena  je  cena  maximálna  (t.j.  vrátane  DPH),  bez  ohľadu  na  to,  či  je  Zhotoviteľ

platitel.om dane z pridanej hodnoty, alebo sa ni'm neskôr stane.

6.4      Platba   bude   vykonaná   bezhotovostným   platobným   stykom,   prostredníctvom   finančného
ústavu Objednávatel.a, na základe faktúry Zhotovitera, ktorá musí obsahovat. všetky zákonom

predpísané  náležitosti  a správne,  presné  a pravdivé  údaje.  Faktúra  bude  okrem  náležitostí
vyžadovaných    právnymi    predpismi    obsahovať    aj    kópiu    odovzdávacieho    protokolu

podpísaného zo strany Objednávatel'a, resp. ním poverenou osobou,  a to po odsúhlasení jeho
znenia  a obsahu  zo  strany  Objednávateľa,  pričom  v protokole  nemôžu  byť  uvedené  žiadne
výhrady Objednávateľa ku kvalite diela. Prevzatie, resp. doručenie faktúry Objednávateľovi sa

nepovažuje za prevzatie plnenia poskytovaného Zhotoviteľom. Úhrada faktúry alebo jej časti sa
nepovažuje za potvrdenie bezvadnosti plnenia poskytnutého Zhotovitel.om alebo za prevzatie
diela.  Odovzdávací  protokol,  ktorý  nebol  odsúhlasený  Objednávatel'om,  nie  je  spôsobilým

podkladom  pre  fakturáciu.  Zmluvné  strany  sa  zároveň  dohodli  na  osobitnej  fakturácii  časti
ceny  diela  zodpovedajúcej  servisu,  a to  tak,  že  odplata  za  servis  za  prvých  dvanást.  (12)
mesiacov   po   odovzdani'   diela  bude   fakturovaná   spolu   s dielom   (v   rozsahu  bez   servisu)
a odplata  za následný servis  (za  13.  až 24.  mesiac) bude fakturovaná po skončení príslušného
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6.5

6.6

6.7

kalendámeho  štvrt.roka  pozadu  (teda  k 31.03„  30.06.,  30.09.  a 31.12.  toho  ktorého  roka),  a to

v alikvotnej časti zodpovedajúcej uplynulému servisnému obdobiu.

Faktúra musí obsahovat. všetky uvedené náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH

v   zneni'  neskorších   predpisov   a prílohu   v podobe   riadne  Objednávateľom   odsúhlaseného
a podpísaného odovzdávacieho protokolu, s výnimkou faktúry k servisu, ktorá musí obsahovat.
zoznam vykonaných servisných úkonov za rozhodujúce obdobie podpísaný Objednávateľom.
Objednávatel'   si   vyhradzuje   právo   vrátit'   faktúru   Zhotoviteľovi   na   doplnenie   alebo   na

prepracovanie  spolu  s uvedením  chýbajúcich  náležitostí  alebo  nesprávnych  údajov.  Lehota
splatnosti  faktúry  vrátenej  Zhotovitel.ovi  na  opravu  a/alebo  nesprávne,  neúplne  či  nepresne
vystavenej, bez ohradu na to, či bola Zhotovitel.ovi vrátená na opravu, začne plynúť až odo dňa
doručenia správnej, riadnej, úplnej a presnej faktúry.

Lehota splatnosti faktúry sa dojednáva na 30 dní od jej riadneho a preukázatel.ného doručenia
Objednávateľovi.  Peňažný  záväzok  Objednávatera  vyplývajúci  zo  Zmluvy  je  splnený  dňom
odpísania  príslušnej  sumy  z  jeho  účtu  v  prospech  účtu  Zhotoviteľa.  Zhotoviteľ vyhlasuje,  že

bankový  účet  uvedený  v záhlaví  tejto  Zmluvy  je  jeho  vlastným  bankovým  účtom.  Zároveň
vyhlasuje, že pokiaľ dôjde k zmene platobných údajov na jeho strane, oznámi túto skutočnost.

pi'somne Objednávatel'ovi vopred s tým, že i naďalej platí, že musí ísť o jeho vlastný bankoiý
účet. Objednávateľ je oprávnený odoprieť úhradu ak Zhotoviteľ bude požadovať zaplatenie na

bankový  účet,  o ktorom  existuje  pochybnost.,  či  je  jeho  majiteľom  Zhotoviteľ.  V prípade,  že

Zhotovitel' je  v omeškaní  s plnením  si  svojich  povinností  v zmysle  tejto Zmluvy,  predlžuje  sa

splatnosť   faktúr   o počet   dní   takéhoto   omeškania.   Úhrada   faktúry   Objednávateľom   však

neznamená, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní § plnením si svojich povinností v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel'  je  povinný  odovzdat.  Objednávateľovi  dielo  bez  akýchkoľvek  vád  a nedorobkov.

Uvedené  nemá   vplyv   na   právo   Objednávateľa   prevziať   dielo  aj   vprípade   výskytu   vád

a nedorobkov nebrániacich užívaniu diela. V takom prípade sa povinnost' Zhotoviteľa vykonat.
dielo považuje za  splnenú  až  dňom  odstránenia  vád  a nedorobkov  uvedených v preberacom

protokole,  pričom  ich  odstránenie  musí  byť  písomne  potvrdené  Objednávateľom.  Protokol
o odovzdaní a prevzatí diela  musí obsahovať najmä tieto údaje:
- základné údaje o diele,

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela,
- súpis zistených vád a nedorobkov,
- lehoty na odstránenie vád a nedorobkov,

- zoznam odovzdaných dokladov,
- prehlásenie strán o tom, že Zhotovitel' dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá,

- podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán,
- dížku trvania záručnej lehoty,
- termín splatnosti zádržného a jeho zádržnú čiastku v EUR (ak sa uplatňuje),
- termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať miesto na zhotovenie diela.

Podmienkou  odovzdania  a prevzatia  diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných

príslušnými  právnymi  predpismi,  ktoré  uskutoční  Zhotoviteľ  na  vlastné  náklady  a zaškolenie



poverených  osôb.  Protokoly  o výsledku  skúšok,  ako  aj  všetky doklady  potrebné  k riadnemu
uži'vaniu diela pripraví Zhotoviteľ najneskôr ku dňu odovzdaria a prevzatia diela.

Článok vll.
Nebezpečenstvo škody a vlastnĺcke právo k dielu

7.1       Zhotovitel'  zodpovedá   za   škodu,   ktori   spôsobí   pri  poskytovaní  plnenia   Objednávatel.ovi

a/alebo tretím osobám, a to v celom rozsahu. Tejto zodpovednosti sa nemôže Zhotoviteľ nijako
zbavit'. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá aj za škodu na veciach, spôsobenú ich stratou, zničením

alebo   poškodením,   ktoré   prevzal   od   Objednávateľa   za   účelom   plnenia   tejto   Zmluvy.

Nebezpečenstvo  škody  na  diele  prechádza  na  Objednávateľa  až  momentom  protokolámeho

prevzatia  diela  Objednávateľom.  Objednávateľ  sa  stáva  vlastníkom  diela  momentom  jeho
realizácie, t.j. keď sa jeho jednotlivé časti zabudovávaním stávajú jeho súčast.ou.

7.2      Nahrádza sa celá spôsobená ujma v peniazoch.

Článok VIII.
Doba twania zmluvy, odstúpeníe od zmluvy a sankcie

8.1       Táto Zmluva sa uzatvára na  dobu určitú,  a to od nadobudnutia jej účinnosti až  do uplynutia
záručnej  doby  diela,  resp.  záručného  a/alebo  pozáručného  servisu.  Zhotoviteľ  je  povinný
zrealizovať dielo najneskôr do 15.06.2022 v zmysle Harmonogramu prác tvoriaceho Prflohu č. 3
Zmluvy. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na predčasnom ukončení tejto Zmluvy v písomnej
forme aj pred dátumom uvedeným v prvej vete tohto odseku.

8.2 Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť zo zákonných dôvodov, ako aj z dôvodov
uvedených v tejto Zmluve,  a  to písomne formou  doporučenej zásielky zaslanej Zhotoviteľovi
kedykol'vek po tom, čo sa o dôvode na odstúpenie dozvedel.

8.3      Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  právo  odstúpit'  od  zmluvy  vzniká  Objednávatel'ovi
okrem zákonných dôvodov aj v nasledovnýdi prípadoch:
-      nepravdivosť   a/alebo   neúplnosť   vyhlásení    Zhotoviteľa    a/alebo porušenie    povinností

Zhotovitel'a podľa tejto Zmluvy,
-      nekvalitné poskytovanie alebo poskytnutie plnenia zo strany zhotoviteľa,
-      omeškanie  s poskytnutím  plnenia  zo strany Zhotoviteľa,  vrátane nedodržania  konečného

termínu  zhotovenia  diela  a/alebo  akéhokoľvek  čiastkového  termínu  podľa  tejto  Zmluvy

alebo odsúhlaseného harmonogramu,
nadobudne právoplatnosť rozhodnutie, ktorým súd uzná Zhotoviteľa alebo jeho štatutámy
orgán za vinného z trestného činu bezprostredne súvisiaceho s jeho činnosťou,
Zhotoviteľ stratil oprávnenie na vykonávanie činností podľa tejto Zmluvy,

podaním  návrhu  na  vyhlásenie  konkurzu  na  majetok  Zhotoviteľa  alebo  vypracovania
reštrukturalizačného  posudku  alebo  vstupom  Zhotovitel'a  do  likvidácie alebo  výmazom
Zhotovitel'a z obchodného registra alebo v prípade jeho zlúčenia s iným subjektom,
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-      Zhotoviteľ    poverí    zhotovením    diela    alebo    jeho    časti    tretiu    o§obu    bez    súhlasu

Objednávateľa,
-      v ďalších prípadoch ustanovených touto zmluvou, v prípade podstatného porušenia tejto

Zmluvy.

8.4      Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  každá  povinnosť  Zhotoviteľa  podľa  tejto  Zmluvy je

podstatná.

8.5      0dstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle objednávateľa odstúpit' od zmluvy je
doručený  Zhotovitel'ovi,  pokiaľ  Objednávater neurčí  inak.  Odstúpeni'm  od  zmluvy  zanikajú
všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s účinkami ex 7!##c okrem práva na náhradu škody,

na  zaplatenie zmluvnej  pokuty a práv a povinnosti',  ktoré podl.a  zákona  alebo ich charakteru
majú  trvať  aj  skončení  platnosti  a účinnosti  tejto  Zmluvy  (napr.  zákaz  postúpit'  pohľadávky

tretej osobe a pod.).

8.6      V prípade,  že  táto  Zmluva  zanikne  odstúpením  zo  strany  Objednávateľa,  je  Objednávateľ

oprávnený plnenie, ktoré je predmetom tejto Zmluvy zabezpečit. prostredníctvom tretej osoby
na náklady Zhotovitel'a. V prípade, že takto vzniknuté náklady budú vyššie ako tie, ktoré by bol

Objednávateľ  povinný  uhradiť  Zhotoviteľovi  na   podklade  tejto  Zmluvy,   takto  vzniknutý
rozdiel  v nákladoch sa  považuje  za  škodu,  ktorej  vznik zavinil  Zhotoviteľ a ktorú  je  povinný

Objednávateľovi uhradiť. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak dôjde k odstúpeniu od tejto
Zmluvy pred tým, ako bude vykonaná skúška funkčnosti diela, Zhotoviteľovi nevzniká právo

na žiadne plnenie, nakolko všetky náklady na činnosti do tohto času znáša sám Zhotoviteľ vo

vlastnej réžii.

8.7      V   prípade   odstúpenia   od   Zmluvy   zdôvodov   na   strane   Zhotoviteľa,   resp.   vprípade

predčasného  skončenia  Zmluvy  z akéhokol'vek  dôvodu,  je  Objednávatel'  povinný  zaplatit'
Zhotovitel'ovi len cenu diela v rozsahu Objednávateľom prevzatýdi prác a dodávok materiálu a
technológií bez primeraného zisku. Zhotoviteľ je zároveň povinný v prípade, že k odstúpeniu

došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, zaplatiť Objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 5 %

z ceny diela vrátane DPH. Zhotoviteľ zároveň vráti Objednávatel.ovi preplatok na cene diela za
nespotrebované  dodávky  a práce,  a to  bezodkladne  na  výzvu   Objednávatel'a.  Zároveň  je
Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávatel'ovi  škodu  a  preukázatel.né  zvýšené náklady,  ktoré

mu vzniknú predĺžením lehoty realizácie diela, spôsobené jeho odstúpením od Zmluvy, resp.

odobratím časti výkonov a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi, resp. jeho
doterajšou činnosťou a jej nevyhnutnou opravou.

8.8      V prípade  omeškania  s akýmkoľvek  dohodnutým  termínom  na  poskytnutie  plnenia,  vrátane
míl'nikov,  vzniká  Objednávateľovi  nárok  na  zmluvnú  pokutu  vo  výške  0,5  %  z ceny  diela

vrátane DPH  za  každý deň omeškania  so splnením  záväzku Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa

dohodli   pre   prípad   porušenia   povinnosti  Zhotovitel'a   podl'a   bodu   5.11   tejto  Zmluvy  na
zmluvnej  pokute  vo  výške  2.000,-  €  za  každé  jednotlivé  porušenie  tejto  povinnosti,  a to  aj

opakovane.

8.9      V prípade,  že  Zhotoviteľ neodstráni  reklamovanú  vadu  diela,  ktorá  vznikla  počas  realizácie



diela  alebo  vznikla  počas  trvania  záručnej  doby,  vzniká  Objednávateľovi  voči  Zhotoviteľovi

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každú takúto vadu a za každý deň omeškania

s jej   odstránením.   Zároveň  je  Objednávateľ  oprávnený   takúto  vadu   odstránit'  sám   alebo

prostredníctvom  tretej  osoby  na  náklady  Zhotoviteľa,  a to  vrátane  koordinačnej  prirážky  vo
výške  20  °/o  z takto  vynaložených  nákladov  s DPH.  To  isté  platí  primerane  aj  v prípade,  ak
Zhotoviteľ  nedodrží  svoje  povinnosti  vo  vzťahu  k záručnému  ako  aj  pozáručnému  servisu

diela.

8.10    Za každé jednotlivé zistenie prítomnosti alkoholu a/alebo omamných a/alebo psychotropných

látok u zamestnanca alebo zmluvného partnera Zhotovitel'a zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi

zmluvnú  pokutu  vo  výške  1.000,-  €.  Odmietnutie  podrobiť  sa  vykonaniu  skúšky  na  alkohol,

resp. vyššie uvedené látky, má rovnaké dôsledky ako zistenie ich požitia.

8.11     Za  porušenie  iných  povinností  Zhotoviteľa,  na  ktoré  sa  nevzťahuje  zmluvná  pokuta  podľa

predchádzajúcich  ustanovení  tejto  Zmluvy,  má  Objednávateľ  právo  na  zmluvnú  pokutu  vo
výške  500,-  €,  a to  za  každé  jednotlivé  porušenie  Zmluvy,   a to  aj  opakovane.  To  neplatí

v prípade porušení predpisov na úseku BOZP alebo požiarnej ochrany zo strany Zhotoviteľa

podl.a tejto Zmluvy, kedy má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1.500,-€, a to za
každé jednotlivé porušenie predpisov BOZP alebo požiamej ochrany opakovane.

8.12     Zaplateni'm  zmluvnej  pokuty  nie  je  dotknuté  právo  Objednávatera  na  náhradu  škody,  a to

v celom  rozsahu,  t.j.  aj  vo  výške  presahujúcej  výšku  zmluvnej  pokuty.  Zaplatením  zmluvnej

pokuty   nezaniká   povinnosť,   ktorej   splnenie   je   zabezpečené   zmluvnou   pokutou,   pokial'
Objednávateľ písomne nevyhlási, že na splnení povinnosti ďalej netrvá.

8.13     V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením riadne vyhotovenej a doručenej faktúry po

dobe jej  splatnosti  zaplatí  Objednávatel' Zhotoviteľovi  úroky  z  omeškania  v zákonnej  výške

podľa  predpisov  občianskeho  práva,  ak  Objednávatel'  predmetnú  faktúru  neuhradí  ani  na
písomnú  výzvu  po  uplynutí  dodatočnej  primeranej  lehoty  v trvaní  najmenej  štmásť  (14)
pracovných dní, ktorú mu je Zhotoviteľ povinný poskytnút..

Článok IX.
Doručovanie

9.1   Písomnosti podl'a tejto Zmluvy sa doručujú druhej zmluvnej strane osobne alebo prostredníctvom
doporučenej   zásielky   na   adresu   uvedenú   vtejto   Zmluve,   ak   táto   Zmluva   neurčuje   inak.
Zhotoviteľ  je   povinný   každú   zmenu   adresy   či   ostatných   kontaktných   údajov   uvedených
v hlavičke tejto Zmluvy písomne ohlásit' Objednávatel'ovi. V prípade, že takúto zmenu neohlási,
nie   je    Objednávateľ    povinný    preverovať    aktuálnu    adresu    na    doručovanie    písomností
Zhotovitel'ovi a doručovaLnie bude prebiehať na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Zásielka

sa považuje za doručenú v deň, keď ju dotknutá zmluvná strana prevzala alebo odmietla prevziat..
V prípade, že druhá zmluvná strana zásielku nepreberie, považuje sa zásielka za doručenú v tretí
deň  po  jej  odoslani',  keď  sa  z akéhokoľvek  dôvodu  vrátila  ako  neprevzatá,  okrem  prípadu
odmietnutia  prevzatia   zásielky,   keď  sa   považuje   za   doručenú   dňom   odmietnutia   zásielku

-15-



prevziať.  V prípade  doručovania  prostredníctvom  kuriérskej  služby  sa  zásielka  považuje  za
doručenú  dňom  jej  prevzatia  druhou  zmluvnou  stranou  alebo  dňom,  keď  ju  druhá  zmluvná
strana odmietla prevziať.

10.1

10.2

11.1

Článok X.
Softvér

Zmluvné strany sa dohodli na tom,  že súčasťou dodávky je aj softvér parkovacieho systému

podl'a    požiadaviek    azadania    Objednávatera,    minimálne    vrozsahu    podľa    výzvy    na
predkladanie  ponúk.  Zároveň  sa  Zmluvné  strany  dohodli  na  tom,  že  záničný  servis  sa
vzt'ahuje aj na dodaný softvér. Zhotovitel' sa zaväzuje zabezpečit', že od okamihu odovzdania
diela Objednávateľovi bude tento oprávnený riadne a zákonne nakladať s dodaným softvérom

akýmkoľvek  spôsobom,  prípadne  bude  oprávnený  udeliť  Objednávatel.ovi  (sub)licenciu  na
takéto  neobmedzené  nakladanie  a použitie  softvéru.  Vyššie  uvedené  je  Zhotoviteľ  povinný
Objednávateľovi      kedykol'vek      na      požiadanie      bezodkladne      preukázat'      príslušnou

dokumentáciou od autorov softvéru.

Zhotoviteľ  týmto  zároveň  udeľuje  Objednávatel'ovi,  s účinnost.ou  ku  dňu  odovzdania  diela,

súhlas na použitie a spracovanie softvéru akýmkoľvek spôsobom, ako aj na jeho dopracovanie,

doplnenie, zmeny či akúkol'vek úpravu bez obmedzenia. Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu ako
výhradnú   aneobmedzenú   a zároveň  sa   sobjednávateľom   dohodol  na   tom,   že  tento  je
oprávnený,  ale  nie  je  povinný  softvér/licenciu  využívať.  Objednávateľ je  oprávnený  udeliť
tretej   osobe   súhlas   na   použitie   dodaného   softvéru  v rozsahu  udelenej   licencie  v zmysle

uvedeného.   Objednávateľ  je  tiež   oprávnený   licenciu   zmluvou   postúpiť  na   tretiu   osobu.
Odmena  za  takúto licenciu,  resp. za  súhlas k udeleniu  sublicencie, je už zahmutá v odmene
Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadat` na vlastné náklady všetky

nároky, ktoré by mohli byť alebo budú uplatnené voči Objednávateľovi v súvislosti s použitím
softvéru  dodaného v rámci tejto  Zmluvy,  pokiaľ sa  vyhlásenie a záväzok Zhotovitel'a  podľa

tohto článku ukážu ako nepravdivé,  resp. nesplnené. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje zbavit'

Objednávatera  akejkoľvek  zodpovednosti  za  súvisiace nároky  tretích  osôb,  ktoré budú  voči
nemu   uplatnené,   ato   vcelom   rozsahu,    vrátane   nákladov   súvisiacich   susporiadaním
záležitosti.

Článok xl.
Záverečné ustanoveria

Táto  Zmluva  nadobúda  platnost.  a zaväzuje  zmluvné  strany  odo  dňa,  v ktorom ju  podpíšu
oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Ak nedôjde k podpísaniu tejto Zmluvy v ten
istý deň oboma jej zmluvnými stranami, za rozhodujúci deň pre nadobudnutie jej platnosti sa

bude   pokladať   deň,   vktorom   druhá   zmluvná   strana   podpíše  Zmluvu   neskôr.   Zmluva
nadobúda účinnosť   dňom   nasledujúcim   po   dni   jej   zverejnenia   na   internetovej   stránke
Objednávatera  v súlade  s  ustanovením  §  47a  Občianskeho  zákonníka.  Zhotovitel'  berie  na



vedomie, že na nadobudnutie účinnosti Zmluvy sa vyžaduje jej zverejnenie prostredníctvom
intemetovej stránky Objednávatel.a, s čím súhlasí a nemá voči tomu žiadne výhrady.

11.2      Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  vprípade,  ak  sa  podstatne  zmenia  podmienky,  ktorých

splnenie   považujú   za   podstatné,   zosúladia   Zmluvu   saktuálnym   stavom,   vo   forme  jej

písomných  dodatkov,  ktoré  budú  chronologicky  číslované.  To,  že  podstatná  zmena  nastala
a v čom  spočíva je  povinná  preukazovať  strana,  ktorá  zmenu  navrhuje.  Na  zmenu  Zmluvy

podľa tohto ustanovenia nemá navrhujúca strana právny nárok.

11.3      Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr §tratia účin-

nost`, nie je tým dotknutá platnost' ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na

vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje
zmyslu a účelu  Zmluvy,  pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali  do
úvahy.

11.4 Táto Zmluva sa v prípadoch neupravených v nej i.iadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Toto  ustanovenie  sa   považuje  zároveň  aj  za   dohodu   o  volbe  práva   (slovenské  právo)
a právneho režimu (slovenský právny poriadok).

11.5      Návrh na uzavretie tejto Zmluvy bol zmluvným stranám predložený tak,  aby mali dostatok

času sa s ním zrozumitel'ne a jednoznačne oboznámiť pred jej podpisom. Ohľadom vysvetlenia

textácie,  použitých  pojmov  či  ich  významu  nevznáša  žiadna  zo  zmluvných  strán  na  druhú
zmluvnú  stranu  tejto  Zmluvy  žiadne  požiadavky  a otázky  a vyhlasuje,  že  v tejto  súvislosti
nemá žiadne pochybnosti o zmysle všetkých ustanovení tejto Zmluvy.

11.6      Každé ustanovenie tejto zmluvy je potrebné vykladat. v súlade s jej účelom, pričom sa vezme

náležitý zreteľ na všetky okolnosti súvisiace s ňou, vrátane správania zmluvných strán. Výklad

tejto Zmluvy nesmie protirečit. tomu, čo je v jej slovách a vetách jasné a nepochybné. Žiadna zo
zmluvných  strán sa  však nesmie  dovolávat' slov a viet tejto  Zmluvy proti jej  účelu  a zmyslu.
Zároveň  každý  bod  tejto  Zmluvy  je  potrebné  vykladat'  v súlade  s právom,  najmä  v súlade
s právnymi  predpismi.  Pri  pochybnostiach  o obsahu  právnych  vzt'ahov  medzi  zmluvnými
stranami,  ktoré  sa  spravujú  touto  Zmluvou,  sa  použij.e  výklad,  ktorý  je  pre  Objednávateľa

priaznivejší.

11.7      Pokial' sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že pri rokovaní o uzavretí tejto zmluvy zmluvné
strany  konali  starostlivo  a §  potrebnými  znalost'ami,   a že  mohli  pri  svojom   rozhodovaní
v dobrej   viere   rozumne   predpokladať,   že   konajú   informovane   a v obhájitel'nom   záujme,

pričom sa zároveň predpokladá, že každá zmluvná strana má rozumové schopnosti na úrovni
priememe  spôsobilej  osoby  schopnej  vnímať  a posúdiť  účel  tejto  Zmluvy,  ako  i jazykové
vyjadrenie ustanovení obsiahnutých v tejto Zmluve.

11.8      Pre  pri'pad  pochybností  o platnosti  tejto  Zmluvy  treba  túto  pochybnosť vykladat' na  ťarchu

strany,   ktorá   sa   neplatnosti   dovoláva   a na   prospech   druhej   strany,   t.j.   podľa   zásady

v pochybnostiach v prospech (i.7g d#b!.o pro ľeo).



11.9 Ak sa dovod neplatnosti vzfahuje len na e'asf tejto Zmluvy, je neplatnou len tato Zasf, pokiar 

z povahy tejto Zmluvy alebo z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorkch dalo k jej uzavretiu, 

nevyplkva, e tut° 6asf nemolno oddelif od ostatneho obsahu tejto Zmluvy. Zmluvrte strany 

tkmto deklarujd svoj zaujem na zachovani platnosti tejto Zmluvy v e'co mono najgirgom 

rozsahu, to znamena, e za situacie opisanej v prvej vete sa predpoklada, le neplatne 

ustanovenie je oddeliterne od zvyglu Zmluvy. 

11.10 Zmluvne strany vyhlasuja, e pri rokovani o uzavreti tejto Zmluvy malt moinosf riadne a vas 

poliadaf o pravne poradenstvo / pravnu pomoc (pravne sltaby) a o d'alke formy poradenstva 

/ pomoci (d'algie slulby), potrebne pre uplatnovanie alebo branenie ich prava dotknuteho touto 

Zmluvou. 

11.11 Zmluvne strany vyhlasujit, le may' sposobilose na pravne Ukony, a le nekonajd v dugevnej 

poruche, ktora ich robi na tento pravny dkon nesposobilkmi. Zmluvne strany zaroven 

vyhlasujit, e pri uzavierani tejto Zmluvy nikto, najma nie druha strana, nezneulila ich tieseri, 

neskdsenosf, rozumovit vyspelosf, rozrugenie, doveravosf, rahkomysernosf, finaand 

zavislosf alebo neschopnosf pinif si zavazky (akekorvek), a to najma s ohradom na to, le pred 

uzavretim tejto Zmluvy mall moinosf riadne a vas polladaf o pravne poradenstvo / pravrtu 

pomoc (pravne sluiby) a o 	formy poradenstva / pomoci (d'agie slulby), podra vlastnej 

ftvahy. 

11.12 Zmluvne strany sa dohodli na torn, le Zhotoviter nie je opravnenk bez predchadzajticeho 

pisomneho sdhlasu Objednivatera (s overenkm podpisom gtatutameho organu 

Objednavatera) postopif i previesf na tretiu osobu akekorvek prava alebo povinnosti, ktore 

mu vznikli na zaklade alebo v stivislosti s touto Zmluvou. Zhotoviter nie je opravnenk 

zapoataf sporne pohradavky vyplkvajdce z tejto Zmluvy alebo z ineho pravneho titulu bez 

predchadzajticeho pisomneho sahlasu Objednavatera. Toto ustanovenie plati bez ohradu na 

trvanie a d'einnosf tejto Zmluvy i charakter narokov, ktore su vo6 Objednavaterovi zo strany 

Zhotovitera uplatriovane (pretrva aj po pripadnom zrukni Zmluvy, odstapeni od Zmluvy 

a pod.). 

11.13 Zmluvne strany sa dohodli, e na zmluvnk vzfah medzi Objednavaterom a Zhotoviterom sa 

neaplikujd iiadne vgeobecne zmluvne podmienky Zhotovitera alebo dokumenty obdobneho 

charakteru, a to v iiadnom rozsahu. 

11.14 Kaida zo zmluvnkch stran vyhlasuje, le je pine sposobila a opravnena na tento pravny dkon, 

le nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahujit jej slobodnu, 

uthtti a zrozumiternd voru, prejavend bez tiesne alebo napadne nevkhodnkch podmienok. 

11.15 Zmluvne strany zhodne vyhlasujit, e si tato Zmluvu pozome preatali, jej obsahu porozumeli 

a na znak ich suhlasu so v§etkkmi jej ustanoveniami ju podpisujti. 

11.16 Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch (2) rovnopisoch, priom kalda zmluvrta strana obdrIi po 

jednom (1) vyhotoveni. 



Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy sti:  
Priloha'6. 1: 	Technicka gpecifikacia Objednavatera 
Priloha'6. 2: 	Potvrdenia, doklady a zoznamy preukazujuce odborrth sposobilosf 

a personalne, technicke a materialne zabezpe&nie Zhotovitera (podra bodu 
2.2 zmluvy) 

Priloha'6. 3: 	Harmonogram prac 
Priloha'6. 4: 	Potvrdenie o uzavretom poisteni 
Priloha'6. 5: 	Cenova ponuka Zhotovitera zo dna 13.042022 

EK(1). 	@ 
islava 

Zmluvna strana: 	 2uzu887022 
EKO — podnik verejnoprospegnych sluiieb 	 41,;,---,.j/(2020887022 
zast JUDr. Daniel Hulin, riaditer 	 0 9 -05- 2022 	 dna 	2022 

odtlabak peLlatky a podpis 

Zmluvna strana: 
VILLA PRO s.r.o. 
zast: frig. Daniel Demako 

4_,t) VILLA I-1-U 
CHRAPCIAKOVA 1 

052 01 51)1.55KA NOW 
.7. 

	  dila 03.05.2022 
odtlaZok peaatky a podpis 
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Pnloha t 1 Techrscka Ipecifikacia 

Predmet zakazxy Dodanie a matt tethnickVch zariaders parkovatieho systems pre parkovisko mestskej trirsce 

Par. t. Miaow polotky Mar. 

(4d- 
IIIJI 

Predpokladane 
mnotstvo 44J 

Uchida/AC uvedie Inharmicie, el nun ponitkany produkt spina, reap 
maples verejnyrn °bat...v.00w dofinovan• pobadavky na 

predmet zakazky 

1 2 3 1 

spina f nespina hodnota ponirkaniho 
ekvIvilentneho produktu ' 

1 

Vezdovy Moen listky sdarovym kbdom (alt. fanfold) 
Vjazdovy Coen. haft 4 darovym kodom rolka a kapadtou cce 3000 
listkov. talt fanfold). mime pakovacich kanet. 
podsvieleny dap* 2 a 20 znakov. kom un ease TCPA P. 
automatcke hlasove spravy, VolP intercom 

ks 2 spina 

2 

Vyjazdaty Moen. lisacy a darchym luidom (&L fanloid) 
Vbazdovy parkovici Moen. papierove leery. ant nut 
arc nentskych parkovactch kanet. ctvoyvadkovy 
Podsveleny Mantel, hlascrva kOmuneace VolP 
automatcke ntasove spravy, operabny system Leta. 
komunitace protokolom TCPAP 

kS 2 solna 

3 

POS lemma $ Badiarnou piker/emelt 
Obsahuje bezdotykovy POS terminal a Padaren dokladov 
Zabudovane an rjjaniovorn alojane kS 2 spina 

4 

Kootrolny stolen 
Parkovaci stman. Linua. snimaL bezkonlektrarch karlel 
dvoiriadkchty deptet, automaticke hlasove spravy, VolP 
hlasova kornunitacta madame savor. TCPAP 

kus 2 spina 

5 Ochranna konitrukcia k zanadentam ks 8 spirla 

0 

Automalicka zavora 36 V 
Auktmalcka zoom, elersove rameno 3 al 4m. LES majak its s vanantne meanie na 2'30V AC. 

aiebo 24V DC 

7 

LED PG podavetene pre rameno zavory 
Onopmeme podsbetene 3m lament,. tervena I ratans KS 5 toisa 

8 Delektor vondla oduktny .sludta k$ 10 sP14a 

9 

'Kamera pre rolpoznaree try (oennamartai 
pre platene zany • sekuncema pre rye= na )(rano KS e spea 

10 

Automaticka pokladha 
A utorretcle pokladha stub na uhradu parkcobeho pa 
nadtantparkovecteho Itstka alebo zadantECV pomocou 
dotykoveho displee a na dobienie Med anych 
oarkovaach kariet Urnolebe plater nuncarni vydava 
meat& Pad a uhieda doklad o uhrade 

kS 1 spina 

11  

Valdator bankovek 
Rozpoznavane oankanek v ilyroch wench. 
mo/nosI poubha kuponov $ Piarorkrn kodom 
Zasobnik s kapaalou one 600 bankovek s 11102.110SIOu rozairenia 
Richlosl Iransakce prialdne cca 3 sekundy vratane ulotena 

ks 1 splha 

12 

POS menninal 
Be6ontaktne a kontak1ne petty, Idavesn ca. drsplet, 
prevedene Newark:WI. zabudovany v automats/Am pokladm  Ks 1 splAa 

13 Switch 8-Pod. kovove preveoenie kS 1 spina 

14 taaIke Oszkontaldnych Mane( • SW kS 1 :Oft 

15 SW roepoznavarua ECV . neoOmedzena icenco kS 1 spina 

16 SERVER (umiestneny v aukmaLaceipoklednA ks 1 spina 

17 SW maNcemenIkarfet ham. Parley parkovanta . neottmedzena lic kb 1 spina 

18 Mental parkovacteho slojana ks 6 spilia 

19 Montial automalcket zavory kS 5 1PONI 
20 Manat asiomakieipokladne ks 1 Ow 
21 Monte slutay ks 10 *ha 
22 ktlornal cleieldora kS 10 4P144  
23 monis/ LED osvethenta ramena zavory RS s spire 
24 Mon11.2 etch ran nej konienrkce KS 8 spina 

25 Initalma ECV karnery ks 6 spina 
26 S(nolenro aoranstratora 000. 1 spha 

27 9kolenie obbuhy hod. i villa 
28 Inanonska annost 1tS 1 *Ma 
29 Vypracovane recut.' sprevy a cdovalantu dela kS 1 *Ss 
30 Dopravne naldady (na zadany taboo zanadent) SOU 1 spina 
31 bezkontaktna karta ks 100 sPlas 
32 kook kotwanfokt ks 00000 1916a 

.1.1 

-Pnconna 

letkov 

tlabaren parkovaoch iltskov. radio (an fanlole) 
TlatiareA p zabudovana on vezzlovom 'Iowa zvvit to 
tak jeho kapaata na 6000 hstkov a v pripade 
spoliebovania pdnet racy on automalcky prepare sat 

no (huhu Itadaren 

ks 2 *Piss 

34 prisundroa addba Isrotne (na zadany pole( zanaden) Mc 2 
35 hotline 24/7roany patnia rok 2 
36 was SLA 24/7 rodny pada (narbiara,  pate zaliaden4 ink 2 

'iv pripadc ak pontikanj,  produkt le:spina drfinovane pokiadavky medic ekvivalennel hodnom Mtn pornikanCho produktut 

Obchodoi,  okay uchathata: 	VILLA PRO s.r.a. 

SIdlo uchidzada: 	 Chrapdiakova I. 052 01. Spiaska Nova Ves 
IN): 	 31682731 

Dlt: 	 2020503318 	
-,.. 

V: 	Spilskej Novej Vsi 

Ma: 3.5.2022 

CHRAPelAKOVA 1 
052 01 SPISSKA NOVA VES 

4 



MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

OBCHODN`if REGISTER 
NA INTERNETE 

Microsoft 
w.` DITEC 

[ha 

 

Slovenskylin -.PMEnglish 

   

VYpis z Obchodneho registra Okresneho suclu Ko§ice I 

Tento vypis ma len informativny charakter a nie je pouiitany pre pravne Okony ! 

Oddiel: Sro 	 Vloika dislo: 3980N 

VILLA PRO s.r.o. 	 (od: 06.05.2004) 

Chraptiakova 1 	 (od: 22.12.1993) 
Spitska Nova Ves 052 01 

31 682 731 	 (od: 22.12.1993) 

01.01.1994 	 (od: 22.12.1993) 

Spolodnost's rudenim obmedzenym 	 (od: 22.12.1993) 

vyroba, montai a servis elektrickych a elektronickych strojov, pristrojov (od: 22.12.1993) 
a zariadeni 

kovoobrabanie 	 (od: 22.12.1993) 

zamodnictvo a zvaranie 	 (od: 22.12.1993) 

zhotovenie a predaj software 	 (od: 22.12.1993) 

automatizovane spracovanie dat 	 (od: 22.12.1993) 

nakup a predaj meracej, regulatnej a pristrojovej techniky, elektro a 	(od: 22.12.1993) 
hutneho materialu 

vyvoj. konMrukcia designu a poradenstvo v rozsahu vyrobnej a 
obchodnej einnosti 

obchodne zastupovanie, sprostredkovanie a propagacia v rozsahu 
vyrobnej a obchodnej dinnosti 

prevadzkovanie parkoviska 

prenajom strojov, zariadeni, tovarov osobnej spotreby 	 (od: 09.10.1998) 

sprostredkovaterska dinnost v obchode, vYrobe a sluibach 	 (od: 09.10.1998) 

kupa tovaru za Utelom jeho predaja v rozsahu vornych livnosti 	(od: 06.05.2004) 

poskytovanie software - predaj hotovych programov na zaklade dohody (od: 06.05.2004) 
S autorom 

ainnost organizatnych, ekonomickych a Odtovnych poradcov 	 (od: 06.05.2004) 

vedenie uttovnictva 	 (od: 06.05.2004) 

povrchova Uprava lakovanim 	 (od: 06.05.2004) 

pripravne prace k realizacii stavby 	 (od: 04.01.2013) 

uskutodnovanie stavieb a ich zmien 	 (od: 04.01.2013) 

dokondovacie stavebne prace pri realizacii exterierov a interierov 	(od: 04.01.2013) 

vyskum a vYvoj v oblasti prirodnych a technickych vied 	 (od: 04.01.2013) 

Montai, rekontrukcia a Odriba vyhradenYch technickych zariadeni - 	(od: 04.02.2016) 
elektrickych 

Opravy vyhradenYch technickych zariadeni elektrickych 	 (od: 04.02.2016) 

Obchodne meno: 

Sidlo: 

ICO: 

Den zapisu: 

Pravna forma: 

Predmet dinnosti: 

(od: 22.12.1993) 

(od: 22.12.1993) 

(od: 09.10.1998) 

Ing. Daniel Demodko  
Astrova 1 
Spiska Nova yes 052 01 

Spoloonici: 
(od: 02.11.2001) 



Výška vkladu kazdél.o
spoločnĺka:

Štatutámyorgán:

Konanie menom
sP0ločnos'l:

Základné imanie:

Ing. Ján Novotný_
Ľaiiová e235«4
Splšská Nová Vés 052 01

Xg

lng. Ftadoslav PodhorinĽ
TUovského 4
Spišská l\lo`/á Vbs 062 01

ÄEl

lng. Danlel Demočko
Vklad: 43 000 EUR Splatené: 43 000 EUFt

mg. Ján Novotný
Vklad: 43 000 EUR Splatehé: 43 000 EUR

i#äL##L#L\žnývkiad)Spiatené:noooEUR
konatelh

lng. Danlel Demočko
ASoam 1
Spišská Nwá Ves 062 01

gämkcltio".1994

L#;ovln,:"tnĽ
Spišská Nová Ws
Vzník ĺunkcle:  Oe.04.2002

ÄE

Za spoločnosť konqjú a podpistijú konatelia samoseatne.

100 000 EUR Razsali splatenia: 100 000 EUR

Ďalšie právn® Skutočnostl:    spoioénosť s ručenĺm obmedzx!ným bola založená spoločenskou
zmluvou zo dňa 18.10.1»3 v sú]ade s ust. § 106 a nasl.Obchzák.

Dodatok č. 1  k spoločenskej zm[uve zo dňa 27+4.1998 upľavený podľa
zák. č.11®8 Zz.

Dátum aktuallzácle údajov:
Dátum výplsu :

Dodatok 1( spoločenskej zmlLĺve zo dňa 25.e.2001. Spoločnosť pľeberá
všetok majetok, pľáva a záväzky zrLišenej spoločiia6ti VILLA TECH,
8poločnosť s ručením obmedzeným, Splšská Nová Ve8, Cl`mpčlakova
1, Splšská Nová Ves ku dňu 30.6.2001.

1 2.04.2022

14.04.Z022

(od:  10.02.2007)

(od: 24.04.2009)

(od: 12.082015)

(od:  12.oe.2ol6)

(od:  12.08.2015)

(od:  22.12.199S)

(od: 13.oe2o17)

(od: 03.092002)

(od: 22.12.19®3)

(od:  12.08.2015)

(od: 22.12.1993)

(Od:  eo.10.1998)

(od: 14.122001)

0 obchodnom registri SR | Návod na používanie ORl | Naša adresa E
Výhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čĺsla

sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Fomuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR

Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)



ORAD PRE VEREJNE OBSTARAVANIE 
Ru2ova dolina 10, P. 0. BOX 98, 820 05 Bratislava 

 

    

VYPIS ZO ZOZNAMU HOSPODARSKYCH SUBJEKTOV 

podra § 157 zakona 6. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravanf a o zmene a dopineni niektorYch 
zakonov 

Obchodne meno/Nazov: 	 VILLA PRO s.r.o. 

Sidlo/Miesto podnikania: 	 Chrapoiakova 1 
052 01 Spi§ska Nova Ves 

160: 	 31682731 

Zoznam 
Olen §tatutarneho organu: lng. Daniel Demoako 
den §tatutarneho organu: lng. Jan Novotny 

Registraane 	 2020/08-PO-E6010 

Platnost' zapisu od: 	 11. 08. 2020 

Platnost' zapisu do: 	 11. 08. 2023 

Datum zmeny Lidajov: 

Sposob konania: 

Za spoloonost konaju a podpisujO konatelia samostatne. 

Predmet podnikania: 

- vyroba, monta2 a servis elektrickych a elektronickych strojov, pristrojoy a zariadeni, 
- kovoobrabanie, 
- zamoonictvo a zvaranie, 
- zhotovenie a predaj software, 
- automatizovane spracovanie dat, 
- nakup a predaj meracej. regulaanej a pristrojovej techniky, elektro a hutneho materialu, 
- vyvoj, kon§trukcia designu a poradenstvo v rozsahu vyrobnej a obchodnej oinnosti, 
- obchodne zastupovanie, sprostredkovanie a propagacia v rozsahu vyrobnej a obchodnej 
einnosti, 

- prevadzkovanie parkoviska, 
- prenajom strojov, zariadeni, tovarov osobnej spotreby, 
- sprostredkovaterska oinnost v obchode, vYrobe a slu2bach, 
- kupa tovaru za ueelom jeho predaja v rozsahu vol'nych 2ivnosti, 
- poskytovanie software - predaj hotovych programov na zaklade dohody s autorom, 
- 6innost organizaanych, ekonomickych a Uotovnych poradcov, 
- vedenie Oetovnictva, 
- povrchova Oprava lakovanim, 
- prIpravne prace k realizacii stavby. 
- uskutoonovanie stavieb a ich zmien, 
- dokoneovacie stavebne prace pri realizacii exterierov a interierov. 
- vyskum a vyvoj v oblasti prirodnych a technickych vied, 
- monta2, rekon§trukcia a Odr2ba vyhradenych technickych zariadeni- elektrickYch, 
- opravy vyhradenYch technickych zariadeni elektrickych. 
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Zoznam dokladov podra § 32 ods. 2, ktonjmi hospodarsky subjekt preukazal spinenie 
podmienok tidasti tjfkajucich sa osobneho postavenia 

Podmienka Cfoasti 
podia 
§ 32 ods. 1 

Druh dokladu Vydal/a 
Datum 
vydania 

§32 ods. 1 a) 
v9pis z Registra trestov 
pre pravnickti osobu 

Register trestov Generalnej 
prokuratury Slovenskej 
republiky, Kvetna 13, 
814 23 Bratislava 

21. 07. 2020 

v9pis z registra trestov 
pre lng. Daniel Demoeko 

Register trestov Generalnej 
prokuratury Slovenskej 
republiky, Kvetna 13, 
814 23 Bratislava 

21. 07. 2020 

v9pis z registra trestov 
pre Ing. Jan Novotn9 

Register trestov Generalnej 
prokuratury Slovenskej 
republiky, Kvetna 13, 
814 23 Bratislava 

21. 07. 2020 

ods. 1  §32 	d) 
potvrdenie siklu (kon- 
kurz) 

Okresn9 sCid Ko§ice I, 
tt:irova 29, 041 60 Ko§ice 

01. 06. 2020 

potvrdenie sijdu (likvida- 
cia) 

Okresq stkl Kogice I, 
StOrova 29, 041 60 Ko§ice 

01. 06. 2020 

potvrdenie sOdu (re§truk- 
turalizacia) 

Okresn9 sud Ko§ice I, 
StOrova 29, 041 60 Ko'aice 

01. 06. 2020 

§32 ods. 1 e) 

Odpis registrovaneho 
subjektu z registra pray-
nick9ch os6b a podnika-
terov 

tatistick9 &ad Slovenskej 
republiky, Miletioova 3, 
824 67 Bratislava 

21. 07. 2020 

§32 ods. if) 6estne vyhlasenie - 18. 06. 2020 

§ 32 ods. 1 c) 
potvrdenie z evidencie 
danovNich nedoplatkov z 
IS FS SR 

Finan6ne riaditerstvo SR, 
Lazovna 63, 974 01 Banska 
Bystrica 

21. 07. 2020 

§ 32 ods. 1 b) 

potvrdenie o neevidencii 
pohradavok pa splatnosti 
na poistnom na verejne 
zdravotne poistenie z IS 
ZP 

Dovera zdravotna 
poistovria, a.s. , Einsteinova 
25, 851 01 Bratislava 

22. 07. 2020 

potvrdenie o neevidencii 
pohradavok pa splatnosti 
na poistnom na verejne 
zdravotne poistenie z IS 
ZP 

Vteobecna zdravotna 
poisrovria, a.s., PanOnska 
cesta 2, 851 04 Bratislava 

21. 07. 2020 

potvrdenie o neevidencii 
pohladavok pa splatnosti 
na poistnom na verejne 
zdravotne poistenie z IS 
ZP 

Union poistovria, a.s., 
Karad2i6ova 10, 
813 60 Bratislava 

20. 07. 2020 

potvrdenie o neevidova-
n9ch nedoplatkoch na 
poistnom na socialne 
poistenie z IS SP 

Socialna poistovria, a. s., 
ustredie, Ul. 29. augusta 8 a 
10, 813 63 Bratislava 

21. 07. 2020 
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VI LLA PRO VILLA PRO s. r. o. Chrapaakova 1 
052 01 Spigska Nova Ves, Slovensko 

PARKOVACIE SYSTEMY 

IDENTIFIKACIA VOZIDIEL 
NAVIGAZNE SYSTEMY PARKOViSK 

Priloha k ZoD Z. 3: Harmonogram pric 

Prevzatie staveniska s upinou pripravenosfou definovanou 

zhotoviterom (osadene kotviace sady - zabetonovane, zriadena 

kabelL, asfaltove plochy atd'.). 

01.06.2022 

U1o2enie a zatmelenie indukdnych sludiek - pre v§etky parkoviska. 08. - 09.06.2022 

Osadenie zavor, terminalov a platobnej stanice - parkovisko z 
Krilnej ul. 

13.06.2022 

Osadenie zavor, terminalov- parkoviska zo §ancovej ul. 14.06.2022 

Uvedenie do prevadzky systemu ako celku, odovzdanie, za§kolenie. 15.06.2022 

Poznamka: 

Uvedene terminy sa molu zmenit' hlavne z vyej moci, ktorü dodavater nevie ovplyvnit' - 

nedostatok polovodidov, alebo inych sudiastok, vojnovY stay a pod. 

tel. 	: +421 - (0) 53 — 4196171 ItO: 31682731 
fax. : +421 - (0) 53 — 4196169 DIE: 2020503518 
e-mail: villapro@villapro.eu  It DPH: SK 2020503518 



Poistne bez dane 1 200,00 EUR 

Dan 96,00 EUR 

Suma k Ohrade (poistne s dariou) 1 296,00 EUR 

Datum splatnosti 06.10.2019 

..0 N1-62tTE PbtTNE HR 

Bankov9m prevodom / Internet bankingom 

IBAN 	 SK35 0200 0000 0000 4813 4112 

BIC/SVVI FT 
	

SUBASKBX 

Variabiln9 symbol 
	

2405939965 

Kon§tantn9 symbol 
	

3558 

GENERAL1 

   

POISTENIE •-

PODNIKATELOV 

   

   

Poistna zmluva dislo 	2405939965 

Produkt 
	

Poistenie velk9ch rizik 
Bratislava 
	

25.09.2019 

Uhrada poistneho 

Generali Poisrovna, a. s. 
Kontaktne centrum: 02/38 11 11 17 

generali.sk@generali.com  www.generali.sk  

Vaieq klient 
VILLA PRO, s.r.o. 
Chrapdiakova 1 
052 01 Spi§ska Nova Ves 

Va2en9 klient, 

  

 

PLATBA POISTNEH 

   

   

radi by sme Vas informovali o v9S'Ice nakladov 
na poistenie pre nasledujOce obdobie 
06.10.2019 — 06.10.2020. 00:00 hod. 

Pre identifikaciu Va§ej platby je crole2ite, aby ste 
pri Uhrade poistneho spravne zadali uvedene 
platobne Odaje. 

Dovorujeme si Vas upozornit na to, 2e poistne 
sa pova2uje za uhradene a2' v den jeho pripisania 
na na 0Oet. Poistne k uhrade je zni±ene o 
pripadn9 evidovan9 preplatok poistneho vo Vaej 
poistnej zmluve. 

Prijatim noveho zakona 6. 213/2018 Z. z. o dani 
z poistenia sme ako poislovna povinni aplikovat' 
na Vami uzatvorentj zmluvu ne2ivotneho poiste-
nia nepriamu clan vo v9t'ke 8%. 

S pozdravom 

Marc c4 Mon lova 
vrchn9 riaditer useku spravy poistenia a platieb 

OZNAM: Poistovater je opravnen9 spracOvat osobne Odaje dotknut9ch osOb v zmysle Zakona o poistovnictve 
v platnom zneni. Podrobne informacie o spracOvani osobn9ch uclajov su uvedene na webovom sidle 
poistovatel'a a na pobookach poislovatera. 

Generali Poistbvna, a. s., Lamaaska cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapisana v OR Okresneho sudu Bratislava 1, oddiel: Sa, vlo2ka 
O.: 1325/B, lOO: 35 709 332. DIO: 2021000487, lo DPH: SK2021000487, IBAN SK35 0200 0000 0000 4813 4112. Spoloonost patri 

Lirsrn 	..t/e.rleNnn ti tnlinnotrnm 7n7n.zmaIrur nnicVmtni warionnm IVACC 



GENERAL' 

Poistna zmluva 6. 2405939965 

Poistovater 

a 

Generali Poist'ovria, a. s. 
Lamaoska cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenska republika 
ICO: 35 709 332, IC DPH: SK2021000487 
Zapisana v Obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava I, oddiel: Sa, vlo2ka a.: 
1325/B 
Spoloanost patri do skupiny Generali, ktora je uvedena v talianskom zozname skupin 
poistovni vedenom IVASS. 
V mene ktorej kona: 
Meno a priezvisko: Ing. Torna§ Balla, funkcia: riaditel' odboru poistenia vefkych rizik a 
zaistenia 
Meno a priezvisko: Ing. Dalibor 8tih, funkcia: underwriter 

Poistnik/Poisten9 VILLA PRO, s.r.o. 
Chrapaiakova 1, Spitska Nova Ves 052 01, Slovenska republika 
lOO: 31 682 731. le DPH: SK2020503518 
Zapisana v Obchodnom registri/ Okresneho sudu Kotice I, oddiel: Sro, vlo2ka 6.: 3980N 
Hlavna podnikatefska ainnost: vyvoj, vyroba, predaj, prevadzka a servis parkovacej 
technologie 

Bankove spojenie: SK89 5200 0000 0000 0442 7474 

V mene ktorej kona: 

Meno a priezvisko: lng. Jan Novotny, funkcia: konatef 

pohlavie: mu, miesto narodenia (krajina):SR 

rodne aislo: 540802/2807, adresa pobytu:!lova 3235/14, Spi§ska Nova Ves 052 01 

§tatna prislutnost: SR, druh a aislo dokladu toto2nosti: OP- EC 026348 

*Crdaje v rozsahu podia § 78 zakona 6. 39/2015 Z. z. o poistovnictve a o zmene 
a dopineni niektor-ych zakonov v zneni neskortich predpisov a podia zakona a. 289/2016 
Z. z. o vykonavani medzinarodnych sankcii a o zmene a dopineni niektonjch zakonov 
v zneni neskortich predpisov 

uzavierajij podia § 788 a nasl. zakona 6. 40/1964 Zb. Obaiansky zakonnik v zneni 
neskortich zmien a dopinkov tOto poistna zmluvu na poistenie zodpovednosti za 
§kodu (d'alej len "zmluva"). 

I. Ovodne 	Vzajomne prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia touto poistnou zmluvou, jej 
ustanovenia 	pripadnYmi dodatkami, poistnymi podmienkami poistovatera uvedenymi v texte zmluvy a 

priloharni tejto zmluvy. 

II. Predmet 	1. Poistenie podia tejto zmluvy sa dojednava v rozsahu podfa VteobecnYch poistnych 
poistenia 	 podmienok poistenia zodpovednosti za §kodu spOsobenu ainnostou poisteneho VPP 

VZ 14 — VPP VZ14_01/2014v8 (d'alej len „VPP VZ 14") pre pripad pravnym 
predpisom stanovenej zodpovednosti poisteneho za kodu vzniknutir inej osobe 
v sOvislosti s vykonom poistenych ainnosti poisteneho (d'alej len „Vteobecna 
zodpovednost") 

2. Odchylne od alanku III. ods. 1. pism. g) VPP VZ 14 sa dojednava, 2e poistenie sa 
vztahuje aj na zodpovednost poisteneho za t kodu vzniknutir na veciach, ktore 
poisteny u2Iva (d'alej len „U2ivane veci''). 
Poistenie podfa tohto bodu sa vtak nevztahuje na zodpovednost poisteneho za 
'§kodu vzniknutu stratou veci, ani na zodpovednost poisteneho za kodu vzniknut6 
opotrebenim, nadmernym mechanickym zata2enim a chybnou obsluhou u2ivanych 

Underwriter: Ing. Dalibor 8tih 
Sprostredkovater MERKURY BROKER, s.r.o 

. 	. . 

e-mail: dalibor.stihcienerali.com   
e-mail: snv kancelqmail.sk   

  



Predmet poistenia 
v EUR 

Limit pinenia 
v EUR* 

Poistna suma 

V§eobecna 
zod ovednost 	 500.000,00 
U2ivane veal 

500.000,00 

20.000,00 

Spoluudast 
v 	EUR 

165,00 

lilzemny 
rozsah 

SR 

GENERAL1 

veci. 
Poistenie podia tohto bodu sa dojednava v ramci poistnej sumy dojednanej pre 
poistenie V§eobecnej zodpovednosti. 

III. Poistena 
einnost 

IV. Poistna 
suma, 
Limity 
pinenia, 
Spoluileast', 
UzemnY 
rozsah 

Poistenie podia tejto zmluvy sa dojedneva pre oinnosti uvedene vo Vypise 
z Obchodneho registra poisteneho platnom ku driu zadiatku poistenia s vYnimkou 
nasledujOcich: 
- automatizovane spracovanie dat 
- poskytovanie software 
- predaj hotovych programov na zaklade dohody s autorom 
- oinnost organizaenych, ekonomickych a Ottovnych poradcov 
- vedenie uotovnictva 

*limit pinenia na jednu a v§etky poistne udalosti yzniknute pobas doby trvania poistenia. 

V. Doba trvania Poistenie podia tejto zmluvy zaoina dna 06.10.2019, 00:00 hod. a je dojednane na dobu 
poistenia 	neuraitO 

VI. Poistne 
	

Roane poistne za poistenie podia tejto zmluvy predstavuje: 
Roane poistne spolu: 
	

1.200,00 EUR 
Dan: 
	

96,00 EUR 
Roone poistne s danou: 
	

1.296,00 EUR 

VII. Splatnost' 
poistneho 

VIII. Bankove 
spojenie 
poistovatera 

IX. Hlasenie 
poistnej 
udalosti 

X. Zavereene 
vyhlasenia a 
ustanovenia 

Poistne je splatne v jednej splatke ku dnu 06.10. prislu§neho kalendarneho roka. 

V§eobecna Overove banka as., retailova pobooka Bratislava - Gorkeho 
disk) Oatu: BBAN: 0048134112/0200 
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112 
BIC/SWIFT kod: SUBASKBX 
konMantny symbol: 3558 
variabilny symbol: 2405939965 

Poistne zmluva je v sprave poistovatera: Generali Poistovna, a. s. Naroky na poistne 
pinenie z poistenia podia tejto zmluvy si bude poisteny uplatrioval prostrednictvom 
sprostredkovatera tohto poistenia. 

1. Pre poistenie uzavrete touto poistnou zmluvou platia V§eobecne poistne podmienky 
poistenia zodpovednosti za 6kodu sposoben6 Oinnostou poisteneho VPP VZ 14 - 
VPP_VZ14_01/2014v8 (VPP VZ 14), ktore sU jej neoddeliternou stjaastou. Podpisom 
tejto poistnej zmluvy potvrdzujem. 2e som sa oboznamil so vtetkymi poistnymi 
podmienkami uvedenYmi v predo§lej vete, sOhlasim s nimi a obdital som ich 
vyhotovenie, a 2e mi boli oznamene informacie podia § 792a Obeianskeho 
zakonnika. 

2. Svojim podpisom potvrdzujem, 2e v§etky osobne ddaje ako aj ostatne Odaje uvedene 
v poistnej zmluve sU Opine a pravdive a 2e som nezamloal 2iadnu skutoonost 
rozhodujOcu pre uzavretie poistnej zmluvy. 

3. Svojim podpisom potvrdzujem. 2e obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiterny, 

Underwriter Ing. Dalibor ttih 	 e-mail: dalibor.stihagenerali.corn  
Sprostredkovater MERKURY BROKER s r.o 	 e-mail: snv.kancelqmail.sk   
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vyjadruje moju slobodnO a va2nu voru, a na znak suhlasu poistnu zmluvu 
podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, 2e boll overene moje 
identifikaane Odaje a toto2nost osobou konajOcou v mene poistovatel'a. 

Svojim podpisom potvrdzujem, 2e som uviedol a zodpovedal pravdivo, Opine a podia 
svojho najlep.tieho vedomia vtetky zadane otazky a Odaje. Dalej potvrdzujem, 2e ml 
pred uzavretim poistnej zmluvy boll pisomne poskytnute informacie v zmysle Zakona 
o poistovnictve v platnom a Otinnom zneni a 2e ml finananY agent sprostredkujOci 
poistenie poskytol informacie v sOlade so zakonom a. 186/2009 Z. z. o finananom 
sprostredkovani a finanonom poradenstve v platnom zneni a predlo2i1 Informaany 
dokument o poistnom produkte. 

5. zmluve beriem na vedomie, 2e poistovatel je opravneny spracuval osobne Odaje 
dotknutych osOb v zmysle Zakona o poistovnictve v platnom a Oainnom zneni. 
Vt.eobecne informacie o spracuvani osobnych Odajov a pravach dotknutej osoby su 
uvedene v Informaciach o spracuvani osobnych Odajov, ktore tvoria prilohu tejto 
poistnej zmluvy. Podrobne informacie o spracuvani osobnych Odajov su uvedene na 
webovej stranke poistovatela www.generali.sk  a na poboakach poistovatel'a. 

6. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych ka2cla zo zmluvnych stran 
obdr2i pa jednom rovnopise. 

Ak sa niektore ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym alebo netiainnym, nie je 
tym dotknuta platnost a uoinnost ostatnych ustanoveni. Zmluvne strany miesto 
neplatneho alebo neijainneho ustanovenia dohodnO nove ustanovenie, ktore sa 
najviac pribli2i Ueelu, ktorY zmluvne strany v aase uzavretia zmluvy sledovali. 

8. V'§etky dokumenty uvedene v Prilohach tejto zmluvy tvoria jej neoddeliterntj stiaast. 

9. Tut() zmluvu je mo2n6 menit' a dopiriat len pisomnymi dodatkami podpisanymi 
zastupcami oboch zmluvnych stran. pokiar nie je v tejto zmluve uvedene inak. 

10. Tato zmluva nadobOda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. 

11. Sithlas poistnika so zasielanim pisomnosti elektronicky: 

SOhlasim so zasielanim pisomnosti elektronicky na uvedentj funken6 e-mailovu 
adresu v sOlade s prislu§nymi poistnymi podmienkami a zaroven potvrdzujem, .2e 
som si vedomY toho, 2e ml poistovatel' m62e zasielat pisomnosti elektronicky, s 
vynimkou pisomnosti, na ktorych prevzatie je potrebny m6j podpis alebo pri ktonjch 
z ich povahy vyplyva nevyhnutnost doruait ich inak ako prostrednictvom e-mailu: 

7 ANO X NIE 

Underwriter Ing Dalibor Stih 	 e-mail: dalibor stiha,cienerali.com   

Sprostredkovater: MERKURY BROKER, s.r.o 	 e-mail: snv kancelcrnail sk  
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GENERALI 

XII. Prilohy 	- Vt'eobecne poistne podmienky poistenia zodpovednosti za kodu spasoben6 
einnostou poisteneho VPP VZ 14 - VPP_VZ14_01/2014v8 

- VYpis z Obchodneho registra poisteneho 

- Informacie o spracOvani osobnych bdajov 

V Bratislava dha 30.09.2019 

VILLA PRO s.r.o. 
CHRAPOAKI 

052 01 srigsicA r 
3)8E27 1 It ()PH: 

ikt," 	 ,/.44  t/C)7/0 	hit 	— /  
,V1LLA PRO s.r.o. 
Meno a priezvisko 

konatel' 

   

General' PoIstoda, a. a. 
Lamatska cesta 3/A, 841 04 Bratislava 

7nq 1132,16 DPH: SK2021000
487  

 

Generali Poislovna, a. s. 
Ing. Toma't Balla 

riaditer odboru poistenia velkych rizik a zaistenia 

k:Benerali Poist'ovna, a. S. 
I --4-7-571-sks 	. 841 04 Bratislava 

SK2021000487 

        

Generali Poistovria, a. s. 
Ing. Dalibor Stih 

underwriter 

Underwriter: Ing. Dalibor Stih 	 e-mail. daliborstihaenerali.com  
Sprostredkovater MERKURY BROKER, s.r.o. 	 e-mail: snv.kancelPsimail.sk  

1/ A rim! i n fi 
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Posnam ka: 	Prenos Wove.' povinnost) - podl'a 069 ods. 12 is' 	Alcor* o DPH. Fakturove so  
bude bez DPH. 4, VILLA '-)ki 

k 20D C51 

Nizov predmetu zakazky. 
	

Doclinir mortal technickYch zarisdeni parkovacieho sysiemu pre parkovisko mesnkej trinice 

gTRUKT(JROVANV ROZPOCET Mcenenie pololiek predmetu 2sikazky 

Por. 

e. 
Nizov polofly Mer. 

Jed 

(MI) 

Predpoldadant 

renehroo MJ 

Jednotkovi cena yr MJ v EUR Celkova Cella za predpokladani 

bez DPH 
DPH 

v % 
DPH s DPH bcz DPH s DPH 

t 3 9 4 1 (4 7 t 9. hi. 

I 

VjazdovY stojan. listky s tiarovym krdom lilt, fanfold) 
Vjazdovy stojan !Inky s tiarom Won rolka $ kapacitou eca 
3000 Ustkov, (ah, fanfold). siding parkovacich kariet, 
portsvietenY displej 2 a 20 znakov. komunikicia TCP/IP, 
autornaticke hMsove swim/. VolP imereom 

ks 2 2 860,00 EUR 0% 0.00 OUR 2 860.00 OUR 5 720.00 EUR 5 720,00 OUR 

2 

VYjaadovY stojan. lIstky s tiarovym kddorn MIL fanfold) 
VYjudovy padrovaci stojan. papien3ve !Inky. snimat 
abonanskYch parkovacich kariet. dvojriadkovY 
podsviereny displej. hlasovi komunikkia VolP. 
automaticke hlasovt sprivy. operatnY system Linux. 
komorukima protokolom TCP/1P 

Its 2 2650.00 OUR 0% 0,00 OUR 2 650.00 OUR 5 300.00 OUR 5 300,00 OUR 

3 

POS terminal s thatiantou potvrdenidc 
Obsahuje bezdotykovy POS terminal a ilatimen dokladov. 
Zabodovant vo vijudovorn stmann 

I 

ks 	 2 890,00 OUR 0% 0.00 EUR 890.00 EUR 1 780.00 EUR 1 780.00 OUR 

4 

mintronly stman 
Porkovaci stojan. Lima. snimat bcdtontaktrnjch kariet 
dvojriadkovy displej. automarickt hlasove spravy. VolP 
hlasovi korrtunikacia, riadenic tavor. TCP/IP 

les I 	2 I 860,00 EUR 0% 0,00 OUR 1 860.00 OUR 3 720.00 EUR 3 720,00 OUR 

5 Ochranni koniteukcia k zariadeniam ks 8 126,00 EUR 0% 0.00 OUR 126,00 OUR 1 008.00 OUR 1 008,00 EUR 

h 
Automaticka zivora 36% 
Automaticki zivora. elipsove rameno a a) am. LED maiik 	ks 	 5 789.00 OUR 0% 0.00 EUR 789,00 OUR 3945.00 OUR 3945.00 EUR 

7 
1.6.0 lib podsvierenie pre ram= savory 
Obojsmerne podsvietent 3m rammo. terveni r eclat. 	 ks 	 S 146.00 EUR 0% 0.00 EUR 146.00 EUR 730.00 EUR 730,00 EUR 

8 Detektor vozidla induktny *slutka 	 ks 	 10 116,00 FUR 0% 0.00 EUR 116.00 EUR 1 160.30 EUR 1 160.00 EUR 

9 
Kamaa pre rosporname ht V (derma/no:nal 
pre placate zony - sekundama pre vyjazd na Kriinu I 	ks 6 .360.00 EUR 0% 0,00 EUR 360.00 EUR 2 160.00 EUR 2 160.00 EUR 

10 

Autornabcka pokiarina 
Autorriaticlui pokladna sliiii no nhradu parkovneho po 
natimnI parkovacieho listka alebo sada& EtV pariocou 
dotykoviiho dople9a a na dobijanic kreditnYch 
parkovacich kariet. Urnoiituje pladm mincami. vydiva 
mince. tlati a ukladi doklad o ithrade. 

ks 1 3 190.00 ECK 0% 000 EUR 5 190,00 EUR 5 190.00 EUR 5 190.00 EUR 

11  

Vallditor bankoviek 
Roapoanivank bankoviek v Styroch smeroch. 
mcdnost.  posaitia kuponov a tiarovym k6dom 
ZisobnIk s kapacitou ma 600 bankoviek s mo1nosfou rin:Ma 	ks 

RYchkai transakcic priblane cca 3 sekundy vritane tdoknis 

1 680,00 OUR 0% 0.00 OUR 680.00 OUR 680.00 OUR 680.00 OUR 

12 

POS terminal 
likiekornalane a kontaktne platby. klavesnrca, displej. 
prevadmie antivandal, tabudovany v autornatickej pokladni 	ks 1 I 460.00 OUR 0% 0.00 EUR 1460.00 OUR 1 460.00 OUR 1 460,00 OUR 

13 Switch 8-Port. kovove prrvedenie 	 ks 1 76.00 EUR 0% 0,00 EUR 76,00 EUR 76.00 EUR 76.00 EUR 
14 Milk. bezkantaktnYch kariet -,- SW 	 jks 1 186.00 EUR 0% 0.00 EUR 186,00 EUR 186.00 EUR 186.00 EUR 
15 SW rozpoznivania ECT • neobrnedzena (icencia 	 ks 1 I 640,00 OUR 0% 0.00 OUR I 640,00 OUR 1 640,00 OUR 1 640.00 OUR 
16 SERVER (linkmen,/ v automatickej pokladni) 	 I 	ks 1 699.00 EUR 0% 0.00 EUR 699.00 EUR 699.00 EUR 699.00 EUR 

17 
SW management kanct. listkov. polmly padtovama - 
necomedroui lic 	 ks 1 860,00 EUR 0°. t. 0.00 EUR 860.00 EUR 860,00 EUR 860.00 EUR 

18 kesset> parkovacaseo stojans 	 ES 6 90,00 EUR 0% 0.03 EUR 90,00 EUR 540.00 EUR 540,00 EUR 
19 Montii autornatickm zivory 	 Es 5 85.00 OUR 0% 0.00 EUR 85,00 OUR 425.00 OUR 425.00 EUR 
20 MontiY automatickej pokladne 	 lut 1 95,00 EUR 0% 0,00 EUR 95.00 EUR 95.00 EUR 95.00 EL/R 
21 Morni.9slaky 	 ES 10 96.00 FUR 0% 0,00 EUR 96.00 EUR 960.00 EUR 960.00 EUR 
22 Mond:, dinektora Es 10 10.00 EUR 0% 000 EUR 10,00 EUR 100.00 EUR 100.00 EUR 
23 MoreS1 LED osvolenia ramena nwory ks 5 8.00 OUR 0% 0,00 OUR 8.00 OUR 40,00 OUR 40.00 OUR 
24 Mond) ochranncj konitrukcie ks 8 46.00 EUR 0% 0.00 EUR 46,00 EUR 368,00 EUR 368.00 EUR 
25 InImlacia EN karnay ks 6 35.00 EUR 0% 0.00 EUR 35.00 EUR 210.00 EUR 210.00 EUR 
26 Skolenie administrator. hod. 1 35.00 RJR 0% 000 EUR 35.00 EUR 35.00 EUR 35.00 EUR 
27 Skolenic obsluhy 	 hod. 1 25.00 EUR tru 0.00 EUR 25.00 EUR 25.00 EUR 25.00 EUR 
28 hoiniersia einnosi 	 ks 1 260.00 EUR 0% 0,00 EUR 260.00 EUR 260.00 EUR 260.00 EUR 
29 VypiaCovanie rev iznej apt,/ k *novenae iii dicia 	 ks 

I 

1 255,00 EUR 0% 0.00 EUR 255.00 EUR 255,00 EUR 255.00 EUR 
30 Dopravnt naklady 	 SpOlu 1 200,00 OUR 0% 0.00 OUR 200.00 OUR 200,00 OUR 200,00 EUR 
31 bakontaktni kana 	 Es 100 1,25 EUR 0% 0.00 EUR 1.25 EUR 125.00 EUR 125.00 EUR 
32 !Mink kotnt/fonfold 	 ks 80000 0.01 OUR 0% 0.00 EUR 0,01 OUR 400.03 OUR 400.00 OUR 

33 

rnaivnl tutelaros parkovacich ristkov, rolla (alt tantorm 
Tlatioren jc tabudovant vo vjazdovom swan, zvyli so 
tak jelto kapacita na 6000 Ilstkov a v primate 
spotrubovania jalnej rolky sa automaticky prepne tlat 	 ks 

listkov na druhti tlatiaren 

2 486.00 EI1R 0.00 EUR 4916.00 FUR 972,00 EUR 972.00 EUR 

34 provativria Oddba larcale (na zadanY poem miriadall) 	1 	rok 2 480,00 EUR Cr% 0.00 EUR 480.00 EUR 960.00 EUR: 960,00 EUR 
35 hotline 24n reenje pail 	 1 	rok 2 2 016.00 EUR 0% 0,00 ElJR 2 016.00 EUR 4 032,00 EUR 4 032,00 EUR 
36 semis SLA 24/7 rotnY pad.] 	 ! 	rok 2 1640,00 EUR 0% 0,00 OUR 2 640,00 EUR 5280.00 OUR 5280.00 OUR 

51 596.00 EUR 51 596.00 EUR 

Obchodny nizot uchadzata: 
Sidlo uchadzata. 

ICO: 

DIC. 

V 

Dna: 

VILLA PRO sa.o. 	 1 

Cbraptiakova 1, 052 01. SpiSska Novi Vat  I 

3168273 1 

2020503518 

Podpis a petiatka: 

Meno a priezvisko opravnenej osoby na podpisovanic: log. Daniel Demotko 7  /1  

Spilskej Novej Via 

3.5.2022 

CHRAPOAK 
052 01 SPISSKA 


