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                                ZMLUVA  O DIELO  číslo:                             
 

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  a v znení neskorších predpisov,  a v 

súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení zmien a 

dodatkov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

súkromnej bezpečnosti. 

 

 

                                                                                

Zmluvné strany 
    

                                                                                                                                  
     1. Objednávateľ :          

                                                                              

                     

 

    Bankové spojenie: 

                 Číslo účtu: 

 

                          IČO :                 

                          DIČ :                 

               Zastúpený : 

 

    

                        

                                                     
  

          2. Zhotoviteľ:     

               So sídlom :  
   
              Zastúpený : 
 
                         IČO : 
                         DIČ : 
  Bankové spojenie : 
                Číslo účtu: 
                    Telefón: 
                      Email : 
        Číslo licencie TS  
           (473/2005 Z.z.):  

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ je prevádzkovateľom technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o 

súkromnej bezpečnosti. 

2. Objednávateľ požaduje poskytnutie služieb v súlade s licenciou dodávateľa podľa zákona č. 473/2005 

Z. z. 

 

 

 

 

 

 

 

RJ tech, s.r.o. 
Okružná 92, Spišská Teplica 059 34  
Obch. register  Okresného súdu Prešov, Odd: Sro.,vložka 28304/P 
Ružena Šavelová – konateľ 
Čižmárik Jaroslav – zodpovedný zástupca za prevádzku technickej služby 
47158891  
2023811350 
Slovenská sporiteľňa a.s., Poprad  
5046135587/0900  IBAN  SK09 0900 0000 0050 4613 5587 
0902 / 130 116 
rjtech@azet.sk 
PT 000899 

 

Obec Spišská Teplica 
Obrancov mieru 454/3 
059 34 Spišská Teplica 
 
 
SLSP, a.s.    
IBAN:  SK68 0900 0000 0051 1795 3713 
 
00326534 
2020674964 
 

Ing. Radoslav Šeliga, starosta obce 
starosta@obecspisskateplica.sk 052/7893822 
 
 

014 / 2017 
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Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmet diela: 

Kamerový systém obce Spišská Teplica ( ďalej len KAM ) bude zhotovený podľa technickej 
dokumentácie. 
Celý systém KAM bude montovaný a sprevádzkovaný podľa bodu 3. odstavec a). 

Záznam z kamier bude zaznamenávať NVR – HIKVISION. Záznam vyhotovený kamerovým systém sa 

automaticky zlikviduje programovou činnosťou systému v lehote do 15 dní odo dňa nasledujúceho po 

dni, v ktorom bol vyhotovený, ak nie je dôvodný predpoklad, že bude použitý ako dôkaz v 

priestupkovom, správnom, alebo trestnom konaní.  

2.    Špecifikácie diela: 

a) Celá akcia vychádza z ponuky KAM číslo: 10/2017/01. Rozsah práce je stanovený na základe 

prílohy         č. 1 Výzvy na predkladanie cenových ponúk "Kamerový systém obce zo dňa 10.1.2017“ a 

osobného jednania medzi objednávateľom a zhotoviteľom.   

       b) Práce budú vykonané podľa pracovného postupu a časového harmonogramu tak, aby 

odovzdanie diela        bolo najneskôr do 30.09.2017, ak nedôjde z vážnych dôvodov 

k nepredpokladaným udalostiam. 

3. Výmera dodávky materiálu: 

a) Dodávku kompletného materiálu a zariadení vrátane montážnych prác zabezpečí zhotoviteľ. 

b) Káblové trasy pre KAM položí odborná inštalačná firma RJ tech, s.r.o  

  

 

Článok 3 

Doba plnenia 

 

Zhotoviteľ vykoná dielo do 30.09.2017  po podpísaní zmluvy o dielo. 

Nesplnenie z objektívnych vonkajších príčin (tzv. vyššej moci) nebude pokladané za porušenie tejto 

zmluvy. 

 

 

Článok 4 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za celý predmet zmluvy o dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán  vo výške : 

                                  Celkom spolu : 9899,25€     zhotoviteľ nie je  platcom DPH  

                                  Slovom : deväťtisícosemstodesiatdeväť eur dvadsaťpäť centov 

Platba za dodanie služby sa uskutoční bezhotovostne na základe vystavenej faktúry po dokončení 
a protokolárnom prevzatí diela ako celého plne funkčného systému. 

 

2. V cene sú zahrnuté všetky nákladové položky spojené so zabezpečením predmetu zmluvy o dielo, 

vrátane dovozu, montáže, spustenia do prevádzky 

3. Faktúra bude vystavená po protokolárnom odovzdaní diela, splatnosť faktúry je 14 dní. 

4. Po dokončení diela bude dodaný aktuálny, konečný preberací protokol a projekt skutočného 

vyhotovenia.  

 

 

Článok 5 

          Povinnosti dodávateľa 

1. Dodávateľ zodpovedá za to, že dodaný kamerový systém je po technickej stránke inštalovaný a 
nastavený tak, že neumožňuje porušenie zákona o ochrane osobných údajov, pokiaľ nedôjde k 
konfiguračným zásahom zo strany prevádzkovateľa, ktorými k takémuto porušenie dôjde. 

2. Dodávateľ je povinný realizovať predmet zmluvy o dielo v dohodnutom termíne, kvalitne a rozsahu 
cenovej ponuky. 
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3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť ochranné pracovné pomôcky svojím zamestnancom a dodržiavať 
bezpečnosť pri práci v zmysle platných predpisov. V prípade úrazu nesie plnú zodpovednosť v plnom 
rozsahu. 

4. Dodávateľ je počas realizácie prác povinný manipulovať s náradím a materiálom tak, aby nedošlo 
k poškodeniu objektu a majetku objednávateľa. 

 

 

Článok 6 

Povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ je zodpovedný za prevádzku kamerového systému v súlade s legislatívou, najmä v súlade 
so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a ostatnými právnymi predpismi. Objednávateľ 
si je vedomý svojich povinností a podľa povahy kamerového systému a predmetu kamerovým systémom 
monitorovaného priestoru a vykoná potrebné opatrenia. 

2. Objednávateľ je povinný sprístupniť dodávateľovi včas priestory na výkon prác a vytvoriť mu podmienky 
na riadne plnenie montážnych prác. Ak objednávateľ nesplní túto povinnosť, dodávateľ pristúpi k tomu 
zodpovedajúcou zmenou termínu odovzdania. 

3. Objednávateľ oznámi dodávateľovi zástupcu na preberanie predmetu zmluvy o dielo s právomocou 
potvrdzovať odovzdávací a preberací protokol. 

4. Objednávateľ sa zaručuje zabezpečiť prípadné stavebné povolenia a povolenia výkopových 
a kabelažných prác cez cudzie pozemky. V prípade potreby zabezpečiť vyjadrenia a povolenia od 
dodávateľa elektriny. 

5. Pri omeškaní platby zo strany objednávateľa je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

 

Článok 7 

Zodpovednosť za vady, záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a riadne odborné prevedenie diela podľa tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi pričom zistené 
vady je povinný bezokladne odstrániť. 

3. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia kompletne zhotoveného diela 
a podpísaním záverečného preberacieho protokolu. 

4. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie - vandalizmus, poškodenie prírodným živlom – búrky, 
povodne, prívalové dažde. 

5. Zhotoviteľ sa k vadám zisteným a reklamovaným v záručnej dobe vyjadrí bezodkladne a zaväzuje sa 
odstrániť ich v lehote do 5 dní, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od ich písomného 
oznámenia. 

 

Článok 8 

Platnosť a účinnosť tejto zmluvy 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

 

Článok 9 

Spoločné a záverečné ustanovenie 

1. Zmluvné strany sa dohodli na výlučne písomnej forme tejto zmluvy. Akékoľvek zmeny a doplnenia 
zmluvy sa môžu vykonať len formou písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného obidvomi 
zmluvnými stranami. 

2. Zmluva je vytvorená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jednu obdrží zhotoviteľ a dve 
objednávateľ. 

3. Súčasťou zmluvy je Príloha č.1, ktorá obsahuje súpis dodávaného materiálu a súpis vykonaných prác. 
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4. Zhotoviteľ zodpovedá za archiváciu a utajenie technickej dokumentácie. Tri roky po ukončení zmluvného 
vzťahu z objednávateľom bude dokumentácia skartovaná. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva nebola dojednaná 
v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Spišskej Teplici dňa 31.05.2017      Za zhotoviteľa: Šavelová Ružena 

                                                               konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Spišskej Teplici dňa 31.05.2017                              Za objednávateľa: Ing. Radoslav Šeliga 

starosta obce 

 

 

 

 



10 /2017/01

Názov :
Ulica a číslo :

PSČ a mesto :
Zastúpený:

DIČ :
email:

Mer. 
jedn

Jedn. 
Cena €

Množstvo
Cena celkom 

€ 

ks 320,62 1 320,62

ks 162,64 1 162,64

ks 99,90 1 99,90

ks 244,41 2 488,82

ks 175,21 1 175,21

ks 1 246,56 1 1 246,56

ks 217,25 4 869,00

ks 217,25 1 217,25

ks 217,25 5 1 086,25

ks 212,84 1 212,84

ks 7,50 1 7,50

ks 111,24 1 111,24

ks 30,66 1 30,66

m 0,51 600 306,00

m 0,41 420 172,20

m 1,16 50 58,00

ks 1,43 5 7,15

ks 3,53 5 17,65

ks 53,20 1 53,20

ks 116,78 2 233,56

ks 5,32 13 69,16

m 1,05 100 105,00

m 0,69 50 34,50

ks 19,12 1 19,12

m 1,28 150 192,00

ks 45,00 2 90,00

ks 169,40 1 169,40

ks 182,52 1 182,52

ks 14,50 3 43,50

ks 250,00 1 250,00

ks 200,00 1 200,00

ks 121,78 5 608,90

ks 19,97 6 119,82

Objednávate ľ: Adresa dodania:
Názov : Obec Spišská Teplica Obec Spišská Teplica

Ulica a číslo : Obrancov mieru 454 Obrancov mieru 454

Číslo cenovej ponuky:

Číslo zmluvy:

Číslo objednávky:
Okružná 92, Spišská Teplica 059 34
tel: +421 902 130 116, email: rjtech@azet.sk
IČO: 47158891   DIČ : 2023811350             číslo licencie o prevádzkovaní TS: PT  000899

    014 /2017

IČO : 326 534 IČO : 326 534
DIČ: 2020674964 2020674964

PSČ a mesto : Spišská Teplica 05934 Spišská Teplica 05934
Zastúpený: Ing. Radoslav Šeliga Ing. Radoslav Šeliga

Kód Názov

email: projekty@obecspisskateplica.sk projekty@obecspisskateplica.sk

Príloha č.1.  Cenová ponuka - súpis vykonaných prác :  Bezpe čnostný digitálny kamerový systém 

Pevný disk Pevný disk WD serial SATA III, 4TB AV, - určený pre záznam videa

Pevný disk Pevný disk WD serial SATA III, 3TB AV, - určený pre záznam videa

Vonkajša bezdôtová 
jednotka wifi trasa

Výkonné kompletné externé jednotky vrátane 2x 16 dBi, alebo 2x 13dBi antény (podľa 
dĺžky trasy) pre pásmo 5 GHz. Jednotka umožňuje komunikáciu reálnou rýchlosťou až 
150 Mbps. 5 wifi prenosových trás.

IP rekordér  - Hikvision   
DS-7616NI-E2/8P/A

16-kanálové samostatné NVR so zabudovaným 8 kanálovým PoE napájačom, pre 
záznam videa z IP kamier Hikvision  Výkon záznamu:  max. 160 Mb/s

IP rekordér  - Hikvision  
DS-7604NI E1/4P/A

4-kanálové samostatné NVR so zabudovaným 4 kanálovým PoE napájačom, pre 
záznam videa z IP kamier Hikvision  Výkon záznamu:  max. 40 Mb/s

PoE switch 10/100Mbps 4+1 portový PoE switch 10/100Mbps, 4xPoE 802.3af - 58W, 1x 100M uplink

Kamera 4MPix Hikvision 
DS-2CD2142 FWD-I 
(2.8mm)

Rozlíšenie 4Mpix (2688x1520)- 20sn/s Full HD(1920 × 1080),-25 sn./s
Pevný širokouhlý objektív 2,8mm/F2.0                                                              Dosah IR 
prísvitu:  do 20m  Uhol záberu:  106°

Hikvision DS-1259ZJ Naklonený stropný držiak pre mini dome kamery Hikvision

5 portový PoE switch 5 portový PoE switch 10/100Mbps, 4xPoE 802.3af - 65W, 1x uplink

Kamera Hikvision DS-
2CD2T42WD-I8(6mm)

Rozlíšenie 4 MPix  (2688x1520) / 20 sn./s WDR 120dB kompresia H264+/H.264-main 
profile/MJPEG Objektív 6mm EXIR skryté inteligentné prisvietenie do 80m 
Kompatibilita so štandardmi ONVIF a PSIA Uhol záberu:  55,4° - horizontálny

Kamera Hikvision DS-
2CD2T42WD-I8(12mm)

Rozlíšenie 4 MPix  (2688x1520) / 20 sn./s WDR 120dB kompresia H264+/H.264-main 
profile/MJPEG Objektív 12mm EXIR skryté inteligentné prisvietenie do 80m 
Kompatibilita so štandardmi ONVIF a PSIA Uhol záberu:   24,7° - horizontálny

Kamera 4MPix Hikvision 
DS-2CD2T42WD-I5(4mm)

Rozlíšenie 4 MPix  (2688x1520) / 20 sn./s WDR 120dB kompresia H264+/H.264-main 
profile/MJPEG Objektív 4mm EXIR skryté inteligentné prisvietenie do 50m 
Kompatibilita so štandardmi ONVIF a PSIA  Uhol záberu:  83° - horizontálny

Kábel CYSY Kábel CYSY H 05 VV-F - 3Gx2.5

Vidlica - lomená Vidlica - 5536-2154 - lomená

1-zásuvka - C02100 1-zásuvka - 5543N-C02100 - priama - biela

Krabica inštala čná Krabica inštalačná 100x100x50mm 6 ks

FTP kábel samonosný Kábel vonkajší samonosný FTP PE CAT5E

FTP kábel FTP kábel Cat5E 4 páry drôt 

Kábel CYKY - 3Cx2.5 CYKY - 3Cx2.5 - (CYKY-J) - PVC plášť

Chráni čka dvojpláš ťová Chránička dvojplášťová - Kopoflex 

Výstražná fólia Výstražná fólia do zeme pre určenie trasy káblových a potrubných vedení.

Rozvádzač kovový Rozvádzač  Typ I. Stupeň krytia IP  IP45 

Rozvádzač kovový Rozvádzač  Typ II. Stupeň krytia IP  IP45 

Upevňovací pás Upevňovací pás Hasma - nerezový

Montáž antény wifi Montáž nastavenie vonkajších bezdôtových wifi trás

Montáž rozvádza ča Montáž rozvádzača kovového

Kábeláž vzduch a v zemi Káblovanie vzduchom po stĺpoch obecného rozhlasu, alebo zemné vedenie

Žlab PVC - LHD Žlab PVC - LHD

Montáž IP rekordéra montáž nastavenie IP rekordéra

Montáž IP kamery montáž nastavenie IP kamier

Kabeláž lišty Káblovanie lištovanie

Záložný zdroj UPS Záložný zdroj UPS  700VA

Držiak kamery na stlp 
Hikvision DS-1275ZJ

Držiak na stlp pre kamery, rozmery 117x143x194mm priemer stĺpa 67 až 127mm



ks 8,92 1 8,92

ks 11,68 2 23,36

ks 22,15 8 177,20

ks 33,21 1 33,21

ks 5,82 1 5,82

ks 29,47 6 176,82

ks 226,80 1 226,80

ks 228,10 1 228,10

ks 250,00 1 250,00

ks 4,50 5 22,50

ks 180,00 1 180,00

ks 382,52 1 382,52

ks 223,83 1 223,83

Dátum : zhotovite ľ nie je  platcom DPH

Za dodávateľa: Za objednávateľa:

Podpis: Podpis:

Meno: Ružena Šavelová Meno: Ing. Radoslav Šeliga

30.05.2017

Cena celkom 9 899,25 €

Napájací zdroj 230V/12V=, výstup 1A  Vido VD-P12H

Prepäťová ochrana 2-5  zásuvková prepaťová ochrana - 220-250 V

Anténna konzola

Montáž UPS

Dokumentácia Dokumentácia skutočného vyhotovenia

Montáž a dovoz st ĺpa Dovoz, osadenie zabetonovanie stĺpa

5 portový switch 5 portový switch 10/100Mbps

Napájací zdroj

Elektromerovová prípojka pre kameru vjazd do Sp. Teplice

Anténne konzoly na uchytenie WiFi antén a iných zariadení 

Isti č - B 6A Istič - PL7-B6 A

Prepäťová ochrana Prepäťová ochrana pre 10/100/1000 LAN

Stĺp pre anténu wifi A Stĺp pre wifi anténu H4000mm celková dĺžka 4600 mm

Monitorovací Notebook
15,6" LED 1366x768 , RAM 4GB DDR3L,  Graphics card ext., HDD 500GB 5400 
otáčok, WiFi, bluetooth 4.2, HDMI, USB 3.0, Windows 10 

Monitor 22" 22" LCD LED , 1920x1080 / 60Hz, HDMI alebo VGA,

Montáž UPS


