
 

Zmluva o dielo 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 
 

 
 
 
 
 

číslo: 2011-03-OPBK-01 
 
 
 
 

 
I. Zmluvné strany 

 

Mesto Senec 
 
zastúpené:Ing. Karol Kvál, primátor 
IČO: 00 305 065 
DIČ: 2020662237 
bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu: 8313386/5200 

 
/ ďalej len ,,objednávateľ" alebo ,, zákazník"/ 

 
a 

 
CPE Security, s.r.o. 
Na Hrebienku 12, Bratislava 811 02 
oprávnený konať v mene spoločnosti: Martin Pišný, konateľ 
Bankové spojenie:Tatrabanka, a.s., č.ú.: 2627027337/1100 
IČO: 36 663 280 
DIČ: 2022243597 
IČDPH: SK2022243597 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 41862/B 

 
/ ďalej len ,,zhotoviteľ" alebo ,,CPE" / 

 

 
 
 

II. Predmet zmluvy 
 
Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie technickej dokumentácie a rozpočtu k projektu „Elektronizácia 
služieb mesta Senec“ podávaného v rámci výzvy Operacného programu Bratislavský kraj, kód výzvy 
OPBK/2011/2.2/07. 

 
1.   Objednávateľ  sa  zaväzuje  za  vykonanie  diela,  v  prípade  schválenia  Žiadosti  o  NFP  zaplatiť 

zhotoviteľovi zmluvnú vcenu v zmysle článku III. tejto zmluvy. 
 
2.   Objednávateľ  je  povinný  dodať  všetky  potrebné  podklady  a poskytnúť  všetku  potrebnú 

spoluúčasť na vypracovanie projektu 



III. Zmluvná cena 
 
1.   Zmluvná cena v zmysle článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade  so 

zákonom  č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvná cena je pevná vo výške 
10 000,- Eur bez DPH (slovom desaťtisíc Eur bez DPH). 

 
2.   K zmluvnej cene bude pripočítaná DPH vo výške 20% t.j. 2 000,- Eur. 

Fakturovaná cena bude 12 000,- Eur vrátane DPH. 
 
3.   Zmluvná cena sa môže zmeniť v prípade zmeny poplatkov, ktoré sú v právomoci štátnych orgánov 

(napr. zmena DPH, colných poplatkov) voči súčasnému stavu, alebo v prípade zavedenia 
akýchkoľvek nových poplatkov. 

 

 
IV. Platobné podmienky 

 
1.   Faktúra bude vystavená zhotoviteľom bez zbytočného odkladu po schválení ŽoFNP Ministerstvom 

pôdohospodárstva  a  rozvoja  vidieka  SR  jako  Riadiaceho  orgánu  pre  Operačný  program 
Bratislavský kraj. Podkladom pre vystavenie faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela 
spolu s vyjadrením o schválení projektu Ministerstvom pôdohospodárstva. 

 
2.   Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

 
3.   Faktúra  musí  obsahovať  všetky  náležitosti  daňového  dokladu.  V prípade,  že  faktúra  nebude 

obsahovať náležitosti daňového dokladu alebo budú uvedené nesprávne náležitosti faktúry, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru na doplnenie alebo opravu. V takom prípade prestane 
plynúť  lehota  splatnosti.  Nová  lehota  splatnosti  začne  plynúť  doručením  opravenej  alebo 
doplnenej faktúry objednávateľovi. 

 
4.   Vlastníctvo k dielu prechádza na objednávateľa po uhradení zmluvnej ceny zhotoviteľovi v plnej 

výške. 
 

 
 

V. Čas plnenia 
 
1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle článku II. tejto zmluvy do 15 týždňov od podpísania 

tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
2.  Dielo sa pokladá za vykonané dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela obidvoma 

zmluvnými stranami. 
 

 
VI. Zmluvné pokuty 

 
1.   V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním predmetu zmluvy podľa článku VI.  tejto zmluvy, 

z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z 
dohodnutej ceny za každý deň omeškania. 

2.   V prípade omeškania úhrady faktúry objednávateľom podľa článku V. tejto zmluvy má zhotoviteľ 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 

3.   V prípade vzniku škody má objednávateľ právo na jej náhradu v plnom rozsahu. 
 

 
VII . Záverečné ustanovenia 

 
1.   Riešenie nepredvídaných okolností je zhotoviteľ povinný operatívne konzultovať s poverenou 

osobou objednávateľa. Poverenou osobou je p. Bc. Štefan Pap. 
2.   Akékoľvek zmeny týkajúce sa náležitostí dohodnutých v tejto zmluve  možno robiť len písomným 

dodatkom  tejto  zmluvy  podpísaným  obidvoma  zmluvnými  stranami.  Na  práva  a  povinnosti 



zmluvných strán, ktoré touto zmluvou nie sú upravené, sa primerane vzťahujú ustanovenia 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

3. Akékoľvek odborné informácie vyplývajúce z plnenia predmetu budúcej zmluvy, ako aj informácie 
o tejto zmluve majú dôverný charakter, sú predmetom obchodného tajomstva a požívajú ochranu 
podľa ust. § 17 až 20, § 51 a § 271 Obchodného zákonníka. 

4.   Táto  zmluva  je  vyhotovená  v  štyroch  rovnopisoch,  z  ktorých  dva  obdrží  zhotoviteľ  a  dva 
objednávateľ. 

5.   Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
 
 
 
 
 
 

V Senci dňa: 31.3.2011 v Bratislave dňa: 31.3.2011 
 
 
 
 

PODPÍSANÁ V.R. PODPÍSANÁ V.R. 
 

Ing. Karol Kvál Martin Pišný 
primátor 

za objednávateľa 
konateľ 

za zhotoviteľa 


