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ZMLUVA   O   DIELO  

uzatvorená podľa paragrafu 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka 

Číslo zmluvy: 05/08/2012 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY  
 

1.1 ZHOTOVITE Ľ 

 Obchodné meno    : S Y T E L I  s. r. o.    

         Sídlo     : Duklianska 7, 07101 Michalovce 

         Konateľ                   :  Ing. Jaroslav Jevčák 

         Osoby oprávnené vo veciach technických : Ing. Vladislav Džubák  

 IČO               : 36173975 

         DIČ               : 36173975/712 

         Peňažný ústav   : Slovenská sporiteľňa a. s. Michalovce 

         číslo účtu      : 91015258/0900 

 telefón / fax          :   056/ 64912 64 

 e-mail                    : syteli@syteli.sk 
 Registrácia  : Zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu 
    Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 9391/V  

   

1.2    OBJEDNÁVATEĽ 

 

Krajský školský úrad v Košiciach 

Zádielska 1 

040 78 Košice 

 

 Zastúpený            :    PhDr. Anna Racková – prednostka KŠÚ                   

Osoba oprávnená vo veciach technických : Mgr. Imrich Vince                   

Peňažný ústav   : Štátna pokladnica 

Číslo účtu   : č.ú. 7000138845/8180 

IČO   : 35557184 

DIČ   : 2021768617 

Telefón   : 055/6001341 

Fax   : 055/6001341 
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II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE  

 

2.1 Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na: Vykonávanie servisu, štvrťročných 
prehliadok,  vykonanie odborných prehliadok a skúšok poplachového systému narušenia 
(PSN) v zmysle  STN P CLC/TS 50 131 – 7 a TNI 33 45 91 . 

  

III. VYKONANIE DIELA - PREDMET DIELA  

 

3.1 Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na vykonanie:  

3.1.1 Servis, štvrťročné prehliadky, odborné prehliadky a skúšky elektronického 
zabezpečovacieho systému (EZS) v zmysle STN 33 4590 pre objekt na ul. Zádielska 1 
v Košiciach. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

IV. ČAS PLNENIA  

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

4.1.1   SERVIS 

 - poskytovať podľa potreby  pre predmet diela uvedený v bode 3.1.1 na základe 
telefonického,  písomného, alebo faxového oznámenia objednávateľa do 24 hodín od prijatia 
oznámenia  zhotoviteľom alebo na základe dohody s objednávateľom.  

4.1.2  ŠTVRŤROČNÉ PREHLIADKY 

poskytovať pravidelne v priebehu roka pre predmet diela uvedený v bode 3.1.1 v zmysle STN 33 
4590 v mesiacoch : júl, október, január. 

4.1.3 OBDORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY – FUKČNÉ SKÚŠKY 

poskytovať pravidelne pre predmet diela uvedený v bode 3.1.1 

v zmysle STN 33 4590 v mesiaci : apríl  

 

V. VYPOVEDANIE ZMLUVY  

 

5.1  Zmluvu môže vypovedať jednostranne každá zo zmluvných strán písomnou formou.  

5.2  Výpovedná lehota je 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

5.3 Zhotoviteľ i objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu závažného porušenia 
zmluvných podmienok. Zmluva sa zrušuje ku dňu odstúpenia. Účinky odstúpenia nastávajú 
dňom písomného doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 



   Strana 3 z 5 

VI. CENA DIELA  

 

6.1 Cena za výkon práce je dohodnutá zmluvnými stranami na základe zákona č. 18/1995 Z.z. 
o cenách a je stanovená podľa prílohy č. 1 tejto ZoD. 

- 3x štvrťročná prehliadka EZS               spolu  675,00 Eur bez DPH 

- 1x ročná odporná prehliadka EZS        spolu  722,30 Eur bez DPH 

SPOLU:                                                          1 397,30 Eur bez DPH 

DPH 20%                                                          279,46 Eur  

CENA celkom s DPH                                    1 676,76 Eur 

Slovom: Jedentisícšestosedemdesiatšesťeur sedemdesiatšesťcentov.    

6.2 Všetky práce naviac môžu sa uskutočniť len so súhlasom objednávateľa, musia byť finančne 
vopred odsúhlasené a zhotoviteľ ich môže realizovať až po ich odsúhlasení objednávateľom.  

6.3 Náhradné diely použité a vymenené pri servise a periodických kontrolách budú fakturované 
osobitnou faktúrou na základe vopred odsúhlasených cien objednávateľom.  

 
VII. PLATOBNÉ PODMIENKY  

 

7.1 Pre uvedený predmet objednávateľ uhradí zhotoviteľovi ceny za práce vykonané pri 
jednotlivých úkonoch podľa bodu IV. na základe daňového dokladu - faktúry, predloženej 
bezprostredne po vykonaní jednotlivých prác. Pri odbornej prehliadke a skúške bude v písomnej 
forme odovzdaný v troch exemplároch  výsledok odbornej prehliadky a skúšky v zmysle STN 33 
4590. 

7.2 Lehota splatnosti predložených faktúr je 14 dní od obdržania objednávateľom. 

7.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená 
prehľadne, dodržané poradie položiek. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je 
potrebné vo faktúre zvýrazniť. 

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA  

 

8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo uvedené v bode 3.1.1 tejto zmluvy na svoje náklady a na vlastné 
nebezpečenstvo. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov 
a zamestnancov objednávateľa.  

8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 

náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný viesť záznamy o servise a zápisy o štvrťročných prehliadkach 
v prevádzkovej knihe zariadenia EZS. 

8.5 Objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi do priestorov kde je zariadenie namontované aj 
mimo pracovnej doby. 

8.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie jednotlivých častí uvedených 
v bodoch 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3. 



   Strana 4 z 5 

IX. OSTATNÉ USTANOVENIA  

 

9.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, 
zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy. 

 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

10.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zástupcov zmluvných strán. 

10.2 Meniť, alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

10.3 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.    

10.4 Zmluvné vzťahy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 

10.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 Cenová kalkulácia. 

10.6 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ 
a jednu zhotoviteľ. 

10.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. 

10.8 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto zmluva bude zverejnená  
v centrálnom registri zmlúv. 

10.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju  podpísali. 

10.10. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 – cenová kalkulácia. 

 

 

 

V Košiciach   dňa  4.9.2012          V Michalovciach, dňa ___/___/______ 

 

 

 

 

Objednávateľ:   ......................................                      Zhotoviteľ:  ....................................... 
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Príloha č. 1 k ZoD č. ________________ 
 

CENOVÁ KALKULÁCIA:  

 

SERVIS, ŠTVRŤROČNÉ PREHLIADKY, ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY 
ELEKTRONICKÉHO ZABEZPE ČOVACIEHO  SYSTÉMU (EZS) V ZMYSLE STN 33 4590.  

 

1. SERVIS ZARIADENIA  

 
♦ 15,00 eur (bez DPH) za každú hodinu servisného zásahu (aj započatej polhodiny). 
♦ Cena náhradných dielov podľa vopred odsúhlaseného cenového návrhu objednávateľom. 
 

2. ŠTVRŤROČNÉ PREHLIADKY  EZS  

3x štvrťročné prehliadky zariadenia EZS podľa rozsahu 250,00 Eur bez DPH                          
(vykonanie jednej prehliadky).   Po 10% zľave  cena 225,00 Eur bez DPH. 

 

3. VYKONANIE ODBORNÝCH PREHLIADOK A SKÚŠOK- FUNK ČNÉ  
SKÚŠKY EZS - /ROČNÁ PREHLIADKA/  

 
Skrátený popis Typ Množstvo Jed. cena Spolu v EUR 

Ústredňa EZS Galaxy 500/5A 1 165,97 165,97 

PIR detektor OPTEX EX 35T 70 4,32 302,06 

Detektor rozbitia skla OPTEX GX-252T 7 4,98 34,86 

Magnetický kontakt CQR 4 1,66 6,64 

Koncentrátor so zal. zdrojom RIO PSU 2 26,56 53,12 

Koncentrátor RIO  8 23,24 185,92 

Bezúdržbový AKU 12V/18Ah 3 4,98 14,34 

Komunikátor SPIN 1 26,58 26,58 

Klávesnica GALAXY MK7 2 16,60 33,20 

Preskúšanie výstup. signálov 1 26,56 26,56 

Cena bez DPH 849,85 

Cena po zľave  15% 722,30 

DPH 20% 144,46 

CELKOM s DPH  866,76 

     

 

 

Poznámka: 

Pri štvrťročných prehliadkach, odborných prehliadkach a skúškach sú cestovné náklady v cene prehliadky. 


