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Zmluva o dielo
číslo R-SK 905/2019 uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného
zákonníka v platnom znení.

Obec
ZÁZRIVÁ

Realizácia informačného panelu
pre meranie rýchlosti vozidel.

www.empemont.sk

EMPEMONT Slovakia s. r. o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
__________ IČO 44618981. DIČ 2022779891

ZM LUVA O DIELO
číslo R-SK905/2019 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
v platnom znení, zostáva
Realizácia Informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel RMR-30 vr. štatistiky
a výstražného rámu — > 2 ks, solárny panel —>1 ks a kamera bez záznamu —» 2 ks
1. ZMLUVNÉ STRANY
a. Objednávateľ
Obec:
Zázrivá
Zastúpená:
JUDr. Matúš Mních - starosta obce
tel.:
+421 435 896 130
mobil: +421 907 887 756
e-mail:
starosta@zazriva.com
Sídlo :
Stred 409
027 05 Zázrivá
IČO:
00315010
DIČ:
2020561906
Bankové spojenie: VUB
IBAN:
SK45 0200 0000 0000 1762 7432
b. Zhotoviteľ
Firma:
EMPEMONT Slovakia s. r. o.
zastúpená:
Mgr. Pavlem Kubéjou
Miesto podnikania:
Michalská 9,811 03 Bratislava - Staré Mesto
IČDPH: SK2022779891
IČO: 44618981
Bankové spojenie:
TATRA BANKA a.s.
IBAN:
SK83 1100 0000 0026 2717 6789
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl.č.56801/B
Kontakt:
- splnomocnenec pre zmluvné záležitosti:
- Mgr. Kubéja Pavel
tel.: +420 571 613 317, + 420 602 723 641
e-mail: empemont@empemont.sk
- splnomocnenec pre technické jednanie:
- p. Tomáš Melega
tel.: +421 911 444 875
2. PREDMET ZMLUVY
a. Touto zmluvou sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dodávku a montáž informačného
panelu pre meranie rýchlosti vozidiel v obci objednávateľa v rozsahu podľa cenovej
ponuky.
b. Predmet diela v sebe zahŕňa uvedenie do prevádzky, odladenie a zaškolenie obsluhy.
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3. TERMÍNY PLNENIA
a. Realizácia do 15.07.2019,
4. CENA
a. Cena za zhotovenie diela, ktoré je predmetom zmluvy podľa čl. 2., je dohodnutá
dohodou v súlade s § 3, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
b. Celková cena bez DPH:
3.833,- €
c. Celková cena s DPH:
4.600,- €
d. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet diela zostáva výlučným vlastníctvom
zhotoviteľa do doby prevzatia diela objednávateľom.
5. PLATOBNÉ PODMIENKY
a. Celková čiastka za dielo bude fakturovaná naraz, bez zálohovej faktúry alebo
čiastočných fakturácií a bude splatná do 14 dní od odovzdania diela.
b. Daňový doklad bude mať náležitosti podľa ustanovení § 71 zák. č. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty.
6. ZÁRUKY ZA DIELO
a. Záručná doba na predmet diela je 24 mesiacov od dňa prevzatia objednávateľom.
b. Záručná doba na zálohovacie zdroje je 12 mesiacov od dňa prevzatia objednávateľom.
c. V prípade reklamácie diela je objednávateľ povinný oznámiť vady písomnou formou
bez zbytočného odkladu po ich zistení.
7. ODOVZDANIE A PREVZATIE
a. Dielo je splnené dňom riadneho dokončenia diela a jeho odovzdaním a prevzatím.
b. O odovzdaní a prevzatí bude zhotovený zápis, ktorý vypracuje zhotoviteľ.
8. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKU
a. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania termínov dokončenia diela podľa
bodu 3.a. tejto zmluvy, uhradí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej zmluvnej
ceny diela za každý deň omeškania.
b. Objednávateľ sa zaväzuje pri neuhradení daňového dokladu - faktúry v termínoch
uvedených v bode 5 k povinnosti uhradiť zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 %
z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
c. Podkladom pre uhradenie zmluvnej pokuty popr. zmluvného úroku z omeškania je
faktúra. Strany sa dohodli, že splatnosť týchto faktúr je 14 dní.

Tel.: 00421 911 444 875
E-mail: melega@empemont.sk

EMPEMONT Slovakia s. r. o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
IČO 44618981. DIČ 2022779891

9. ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA
a. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch,
ktoré stanoví zmluva lebo zákon.
b. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele prechádza
zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom odovzdania diela.
c. Návrhy dodatkov a zmeny k tejto zmluve budú realizované písomne.
10. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
a. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží
objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
b. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky obzvlášť zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení (obchodný
zákonník).
c. Táto zmluva vchádza do platnosti dňom podpisu oboch zúčastnených strán a nadobúda
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. Túto
skutočnosť oznámi kupujúci e-mailom predávajúcemu na adresu uvedenú v zmluve.
d. Táto zmluva bola uzatvorená v súlade s zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení neskorších predpisov a boli splnené podmienky pre jej uzatvorenie
stanovené týmto zákonom.
e. Objednávateľ zaistí povolenie k umiestneniu radarového merača u príslušných
správnych orgánov.
f. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto
bola spísaná na základe pravdivých údajov, na základe ich a slobodnej vôle a nebola
zjednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho
pripájajú svoje podpisy.
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Radar RMR- 30
Technické parametre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
•
•

Veľkosť zobrazovaných číslic 330 mm TROJCIFERNÉ
Výstražné progrmovateľné nápisy, veľkosť nápisu 150 mm DVA RIADKY
Možnosť nastavenia rôznych výstražných textov (napr. SPOMAĽ, DETI, CHODCI,
ŠKOLA a podobne, je nutné uviesť pri objednávke)
Možnosť dvojjazyčného upozornenia - nutné uviesť pri objednávke
Displej LED pole červená farba (požaduje vyhláška MVSR č. 9/2009 Z.z.)
Rozmér merača 500 x 600 mm
Svietivosť LED je automaticky regulovaná podľa exteriérových svetelných
podmienok
Konštrukcia merača z nerezového plechu
Predný panel s reflexným orámovaním s popisom „VAŠA RÝCHLOSŤ“
(požaduje vyhláška MVSR č. 9/2009 Z.z.)
Meranie rýchlosti v rozmedzí 30 až 199 km/h
Presnosť merania 0,1 km/h
Výstražná funkcia programovateľná a prejavuje sa preblikávaním rýchlosti
a výstražného nápisu
Pracvoné teploty od -25°C do +60°C
Dosah radaru 30 až 150 m
Automatický napájači zdorj z verejného osvetlenia s akumulátorom 35 Ah

Radar č. 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Merač rýchlosti RMR-30
Montážny materiál s konzolou
Štatistický modul
Výstažný rám
Kamera
Montáž
Doprava

Cena za 1 kus bez DPH:
Cena za 1 ks s 20% DPH:

1.750,
2.100,-e
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Radar č. 2
1. Merač rýchlosti RMR-30 + solar
2. Montážny materiál s konzolou
3. Štatistický modul
4. Výstažný rám
5. Kamera
6. Montáž
7. Doprava
Cena za 1 kus bez DPH:
Cena za 1 ks s 20% DPH:

2.083,-€
2.500,-€

Cena celkovo za 2 ks bez DPH

3.833,- €

Cena celkovo za 2 ks s 20% DPH

4.600,- €
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