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ZMLUVA   O DIELO   č. 149/2020/RSM 

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov 

 
 

Zmluvné strany: 

 

1. Objednávateľ:  
Obchodné meno:  Mesto Dubnica nad Váhom  
Sídlo:    Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom  
Zastúpený:   Mgr. et Mgr. Peter Wolf – primátor mesta 
IČO:    00 317 209  
DIČ:    2021339276 
Kontaktná osoba:  Pavol Mikula, pavol.mikula@dubnica.eu 
  0918 117 051 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

2. Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:  SYSTEM-IS s. r. o. 
Sídlo:    Jegorovova 14, 974 01 Banská Bystrica 
Zastúpený:   Michal Rusko – konateľ spoločnosti 
IČO:     44 681 445 
DIČ:    2022814893 
IČDPH:   SK2022814893 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:    1303592001 / 5600 
Zápis: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu v Banskej Bystrici, Oddiel:Sro, Vložka č.: 16427/S 
Kontaktná osoba:  Michal Rusko, rusko@dochadzka.com 
     0948 292 200 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ sa uzatvorením tejto zmluvy zaväzuje za odplatu vykonať pre objednávateľa 

dielo, ktorým je dodanie softvérových licencií dochádzkového systému SYSTEM-IS AMS 
v objednanom rozsahu, hardvérového vybavenia t.j. terminálov, vrátanie montáže 
a nastavení v sídle objednávateľa a ďalších lokalitách určených objednávateľom. 

 
2. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa dodať objednávateľovi dochádzkový systém pre 

zamestnancov podľa cenovej ponuky Cenová ponuka č. PON2020025, ktorá je prílohou 
tejto zmluvy. 

 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo do 31.5.2020. 
 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť nárok na vzdialenú technickú podporu a aktualizácie 

systému počas platnosti služby SUPPORT dochádzkového systému AMS.  
 
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podnikateľom a má platné oprávnenie na výkon činností, ktoré 

sú predmetom tejto zmluvy. 
 

6. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení a dodaní zhotoviteľom, od 
zhotoviteľa prevezme a za dielo zaplatí dohodnutú odplatu. 
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Článok II. 
Cena diela a platobné podmienky 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu vo výške stanovenej dohodou 

zmluvných strán v sume: 
 2.845,15  EUR bez DPH 
 569,03  EUR 20% DPH 

Cena celkom: 3.414,18  EUR s DPH 
slovom:   Tritisícštyristoštrnásť EUR 18 centov 

 
2. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká okamihom odovzdania diela. 
 
3. Fakturácia bude uskutočnená do troch dní od prevzatia diela objednávateľom, pričom  

podkladom pre vypracovanie faktúry bude Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí 
diela, podpísaný oprávneným zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom 
objednávateľa. 

 
4. Zhotoviteľ  vystaví objednávateľovi faktúru, ktorou si voči objednávateľovi vyúčtuje cenu 

diela a túto doručí objednávateľovi.  
 
5. Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia 

faktúry objednávateľovi.  
 
6. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 

podľa platných  právnych predpisov ako aj všetky nasledujúce náležitosti: 

• označenie objednávateľa a obchodné meno, dodávateľa, vrátane sídla, IČO, DIČ, 

• názov a číslo zmluvy, 

• číslo faktúry,  

• deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,  

• u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR, 

• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, konštantný a variabilný symbol, 

• rozpis fakturovaných čiastok, 

• označenie predmetu zákazky, 

• označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 

• pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa. 
 
7. V prípade, ak faktúra vystavená zhotoviteľom nebude obsahovať náležitosti stanovené 

zákonom alebo touto zmluvou, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na opravu 
alebo doplnenie.  

 
8. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že vlastnícke právo k dielu alebo jeho časti a 

nebezpečenstvo vzniku škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa 
momentom prevzatia diela alebo jeho časti bez zjavných vád. 

 
 

Článok III. 
Zodpovednosť za vady, reklamácia diela, záruky 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo špecifikované v článku I. tejto zmluvy je vykonané 
podľa podmienok a zodpovedá kritériám dohodnutým v tejto zmluve a že si v záručnej 
dobe zachová obvyklé vlastnosti a bude spôsobilé na použitie na obvyklý účel, na ktorý je 
určené.  

 
2. Záručná doba na zariadenia (HW) je 24 mesiacov a začína plynúť odovzdaním celého 

diela objednávateľovi bez vád.  
 



149_2020_Zmluva_doch_syst_AMS+0.docx  3 / 4 

3. Objednávateľ je povinný pri preberaní diela od zhotoviteľa prezrieť dielo za účelom 
zistenia jeho prípadných zjavných vád. V prípade zistenia zjavných vád pri odovzdávaní 
diela zhotoviteľom objednávateľovi je objednávateľ oprávnený odmietnuť prevziať dielo 
alebo jeho časť od zhotoviteľa až do odstránenia zistených vád. V takom prípade sa 
o odmietnutí prevzatia diela spíše písomný protokol, ktorý musí byť podpísaný obidvomi 
zmluvnými stranami a v ktorom sa uvedú zistené vady diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je 
povinný odstrániť objednávateľom zistené a vytknuté vady v primeranej lehote, ktorá 
nesmie byť kratšia ako 1 pracovný deň odo dňa ich vytknutia v písomnom protokole. 

 
 

Článok IV. 
Doručovanie 

 
1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených touto zmluvou medzi 

zmluvnými stranami, sa doručujú doporučene na adresu sídla / miesta podnikania 
zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy nasledovne: 
a) poštou, 
b) osobne, proti podpisu preberajúcej strany, 
c) elektronicky prostredníctvom ÚPVS (www.slovensko.sk). 

 
2. Zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojho sídla/ 

miesta podnikania do troch dní odo dňa zmeny sídla. 
 
3. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, je odosielateľ 

povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom 
registri alebo inom registri, v ktorom je účastník evidovaný zo zákona. Ak účastník 
neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve ani na adrese zapísanej 
v obchodnom alebo inom registri, považuje sa písomnosť v tretí deň odo dňa jej vrátenia 
sa odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie, alebo dňom 
v ktorom adresát odmietol zásielku prevziať. Všetky právne účinky doručovaných 
písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú. 

 
4. Písomnosť doručovaná osobne sa považuje za doručenú dňom, kedy účastník zásielku 

prevzal alebo dňom, kedy odmietol písomnosť prevziať.  
 
 

Článok V. 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Všetky podklady objednávateľa dodané zhotoviteľovi na riadne zhotovenie diela zostávajú 

vo vlastníctve objednávateľa.  
 
2. Zhotoviteľ nemá právo údaje poskytnuté mu objednávateľom na zhotovenie diela použiť 

na iné účely ako na účel dohodnutý v tejto zmluve, najmä nesmie ich poskytnúť ani 
sprístupniť žiadnej inej právnickej alebo fyzickej osobe, nesmie ich použiť na vlastné 
podnikateľské účely a ani na iné účely. 

 
 

Článok VI. 
Zánik zmluvného vzťahu 

 
1. Túto zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán. Dohoda musí byť 

písomná a musí byť  podpísaná obidvomi zmluvnými stranami, inak je neplatná. 
 
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z týchto dôvodov: 

2.1. ak sa zhotoviteľ pre okolnosti alebo dôvody na jeho strane dostane do omeškania 
s  dodaním diela, 
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2.2. ak zhotoviteľ postupuje pri vykonávaní diela tak, že je zjavné, že dielo nebude 
vykonané v dohodnutej lehote. 

 
 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy  môžu byť vykonané len formou 
písomného a očíslovaného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými 
stranami. 

 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú počas doby trvania záväzkového vzťahu vzniknutého z tejto 

zmluvy oznamovať si navzájom všetky nové skutočnosti a zmeny dôležité pre tento ich 
zmluvný vzťah bez zbytočného odkladu. 

 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 
 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto zmluvou, ako aj 

záväzkové vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
5. Zmluvní účastníci sa dohodli, že v prípade, ak ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy  bude 

príslušným súdom alebo iným oprávneným orgánom vyhlásené za neplatné v celku alebo 
v časti, alebo za právne neúčinné, nebude to mať vplyv na platnosť alebo účinnosť 
ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvní účastníci sú povinní nahradiť takéto 
ustanovenie v rámci novej dohody takým novým, platným a účinným ustanovením, 
ktorého predmet a obsah bude v čo najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu 
a obsahu pôvodného ustanovenia obsiahnutého v tejto zmluve. 

 
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisov, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom 

objednávateľ dostane jeden rovnopis a zhotoviteľ jeden rovnopis. 
 
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitných predpisov. 
 

8. Prílohou zmluvy je Cenová ponuka zhotoviteľa č. PON2020025 z 31.1.2020. 
 
 
V Dubnici nad Váhom dňa: 18.05.2020 V Banskej Bystrici dňa:18.05.2020 
 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––                 ––––––––––––––––––––––––––––––––
Mesto Dubnica nad Váhom SYSTEM-IS, s.r.o. 
 
Mgr. et Mgr. Peter Wolf – primátor mesta Michal Rusko – konateľ spoločnosti 
 
 
 


