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ZMLUVA O DIELO na  POSKYTOVANIE TECHNICKEJ SLUŽBY  
Táto zmluva sa uzatvára v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z. z. v znení jeho zmien a dodatkov, 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. 

 
004/2022 Mesto Krupina – Detské Ihriská ul. Majerský Rad 

 
               

 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
Odberateľ:    
 
Názov:    Mesto Krupina  
Adresa:    Svätotrojičné námestie 4/4  
PSČ:    96301 
Obec:    Krupina   
IČO :    00320056 
DIČ:    20211525540 
IČ DPH :               nie je platca DPH 
Obchodný register *:   
Bankové spojenie:  IBAN:SK24 0200 0000 0000 2002 0412  
Zastúpený:   Ing. Radoslav Vazan     
Funkcia:                 primátor mesta 
        
Dodávateľ: 
 
Názov:                Jaroslav Kristin  COMET 
Adresa:    Čelovce 107 
PSČ:    991 41 
Obec:    Čelovce 
IČO:    34924221 
IČ DPH(DIČ):   SK1020047281 
Číslo licencie (473/2005 Z.z.) FT 000273   
Bankové spojenie:  390183163/0900 
Zastúpený:   Jaroslav Kristin 
Funkcia:                 majiteľ 
Registrácia: Okresný úrad Veľký Krtíš, č. živnostenského registra: 610-3480 
 

 
Článok 2 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Dodávateľovi bola udelená licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby alebo 
licencia na prevádzkovanie technickej služby, podľa § 8 písm. s) ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. 
o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o súkromnej bezpečnosti) 
2. Odberateľ požaduje poskytnutie služieb v súlade s licenciou dodávateľa podľa zákona č. 
473/2005 Z. z. 
3. Technická služba je projektovanie,  montáž, údržba, revízia alebo oprava 
zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich 
sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich 
okolí. 
 

Článok 3 
Predmet zmluvy 

 
1. Zmluvné strany  uzatvárajú túto zmluvu o dielo, ktorej predmetom je poskytovanie 



2 
 

technických služieb podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu dodávka, 
montáž, údržba a servis, prístupových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich 
sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom  objekte, na chránenom mieste alebo v ich 
okolí. 

2. Predmetom zmluvy je dodanie kamerového systému, jeho realizácia a montáž, údržba 
a servis  kamerového systému objekte Detské Ihriská Ul. Majerský rad v Krupine. 

3. Dodávka kamerového systému pozostáva: 
- 3 x statická kamera Geovision GV-TBL8710   -  8M, S.L.Lux, m.VF, WDR Pro 
- 1x Otočná kamera Dahua SD49425XB-HNR 4 Mpx Starlight IP PTZ kamera 
bližšia špecifikácia diela je uvedená v prílohe č. 1 k tejto zmluve. 

 
 

Článok 4 
Realizácia 

 
1. Realizácia sa uskutoční na základe tejto zmluvy obsahujúcej zhodné prejavy zmluvných 
strán v súlade s právnymi predpismi. 
2. Odberateľ je povinný vopred v primeranom rozsahu oboznámiť dodávateľa s objektom, 
v ktorom sa uskutoční montáž kamier, s jeho pôdorysmi a s režimom na objekte a ostatnými 
okolnosťami, ktoré majú vplyv na uskutočnenie účelu uvedeného v tejto zmluve. 
3. Odberateľ presne stanoví, v ktorých častiach objektu požaduje realizáciu kamerového 
a zabezpečovacieho systému. 
4. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade, ak na základe jeho pokynu alebo pokynu ním 
poverených osôb dôjde k prerušeniu prác dodávateľa, nie je dodávateľ povinný dodržať 
dohodnutý termín vykonania diela a termín sa predĺži o omeškanie na strane odberateľa. 
5. Akékoľvek požiadavky je odberateľ povinný vysloviť ešte pred uzatvorením tejto 
zmluvy, keďže dodatočné požiadavky by mohli spôsobiť nečakané zvýšenie ceny diela alebo 
neuskutočniteľnosť či nefunkčnosť kamerového a zabezpečovacieho systému v objekte. Z toho 
dôvodu je potrebné, aby sa zmluvné strany vzájomne dohodli na podmienkach zmluvy a našli 
spôsob ako čo najefektívnejšie zrealizovať montáž systému bez zbytočných komplikácií. 
 
6. Miesto realizácie diela:    Mesto Krupina – Detské Ihriská , ul. Majerský rad. 

 
7. Čas realizácie: Termín dokončenia realizácie diela je určený dohodou zmluvných strán, 
najneskôr do 30.06. 2022. 
8. Odberateľ vytvorí primerané podmienky (montážnu pripravenosť), ktoré umožnia realizáciu 
dodávky riadne a včas, v opačnom prípade dodávateľ nezodpovedá za dodržanie dohodnutého 
termínu realizácie. 
9. Nesplnenie povinností ktorejkoľvek zo zmluvných strán, vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
z dôvodov, ktoré zmluvná strana nemohla a nevedela ovplyvniť a ani predvídať,  (tzv. vyššej 
moci) nie je dôvodom na vyvodzovanie zodpovednosti podľa tejto zmluvy. 
 

 
Článok 5 

Cena 
 

1. Cena za realizáciu je výsledkom verejného obstarávania a činí 6 720,36 s DPH, podľa 
schválenej cenovej ponuky z 3.3. 2022 , ktorá je prílohou tejto zmluvy. Dohodnutá cena diela 
bude uhradená  odberateľom po odovzdaní a prevzatí diela v lehote do 14 dní odo dňa doručenia 
faktúry bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa diela. 
2. Cena diela  je konečná a nebude sa ďalej meniť. 
3. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu v stanovenom termíne. 
4. V prípade, že odberateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote splatnosti, dodávateľ je 
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oprávnený uplatniť si voči odberateľovi zákonný úrok z omeškania. 
5. Zaplatením celej fakturovanej sumy sa dané zariadenie stáva vlastníctvom odberateľa. 

 
Článok 6 

Montáž a obsluha 
 
1. Dodávateľ uskutoční realizáciu v súlade s platnými technickými normami, bezpečnostnými 
predpismi, požiadavkami na riadne zhotovenie diela, všetko za účelom riadneho zhotovenia 
diela, ktorého výsledkom bude plne funkčný a bezpečne fungujúci systém. 
2. Pred uvedením zariadenia do skúšobnej prevádzky odberateľ určí osobu, ktorá bude 
zodpovedná za obsluhu zariadenia. 
3. Dodávateľ vykoná zaškolenie osoby zodpovednej za obsluhu zariadenia. 
4. O odovzdaní diela (funkčného systému) bude vyhotovený riadny Preberací protokol.    
    Odovzdaním diela prechádza na odberateľa nebezpečenstvo škody na veci.  
5. Odberateľ skontroluje  raz za mesiac funkčnosť systému v súčinnosti s osobami oprávnenými 
pracovať zo systému  podľa metodiky Dodávateľa. 
Funkčnou kontrolou sa rozumie : Kontrola vykonaná zodpovednou a preškolenou osobou zo 
strany Odberateľa kde sa kontroluje funkčnosť , nahrávanie a záznamy pre kamerový systém. 
V prípade neuskutočnenia kladnej funkčnej skúšky odberateľom aspoň raz za mesiac dodávateľ 
nezodpovedá za vzniknuté škody nefunkčnosťou systému. 
V prípade odhalenia chyby v systéme počas funkčnej skúšky je dodávateľ povinný odstrániť 
chybu čo v najkratšom čase. 
6. Odberateľ ani tretia osoba nesmie zasahovať do zariadenia alebo jeho nastavenia nad rámec 
postupov uvedených v príslušnom užívateľskom návode. 
7.Odberateľ je povinný utajiť pred tretími osobami informácie o technickom riešení zariadenia, 
spôsobe jeho vypnutia a prenose poplachovej správy. 
 
 

Článok 7 
Záručný servis 

 
1. Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje výlučne na funkčnosť dodaného 
zariadenia. 
2. Nároky zo záruky sú vylúčené, ak: 
a) zariadenie bolo použité spôsobom, ktorý je v rozpore s postupmi uvedenými v dodanom 
užívateľskom návode, 
b) porucha bola zapríčinená neodbornou manipuláciou alebo neodbornou opravou, 
c) porucha bola spôsobená úmyselným poškodením zo strany odberateľa alebo tretej osoby, 
d) porucha bola vyvolaná vplyvmi mimo rámca stanovených technických podmienok 
(prepätie zo siete, úder blesku, pôsobenie vody a pod.), 
e) na zariadení bol vykonaný servisný zásah odberateľom alebo treťou osobou, 
f) na zariadení boli odstránené, pozmenené alebo nečitateľné identifikačné štítky alebo 
nálepky dodávateľa, výrobcu alebo distribútora. 
3. Vznik poruchy v záručnej dobe je odberateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť 
dodávateľovi a uviesť, ako sa porucha prejavuje počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 na 
emailovú adresu jaroslavkristin@gmail.com a  textovou správou na tieto kontaktné čísla: 
0905235385 Kristin , 0915159712 Kristin ml.  

4. Dodávateľ uskutoční bezplatnú opravu zariadenia v súlade s platnými predpismi. 
5. Bez súhlasu dodávateľa si nemôže nároky zo záruky voči nemu uplatňovať iná osoba než 
odberateľ zariadenia. 
6. V prípade odstránenia, pozmenenia alebo nečitateľnosti  identifikačných štítkov alebo 
nálepiek dodávateľa, výrobcu alebo distribútora je dodávateľ oprávnený odmietnuť vykonanie 
akéhokoľvek ďalšieho servisu. 
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7. Dodávateľ nezodpovedá za vzniknuté škody  odberateľovi  nefunkčnosťou systému z dôvodu 
vyššej moci, nefunkčnosťou internetu a GSM siete , alebo zanedbaním povinností zo strany 
obsluhy Operátora  a povinností Odberateľa vyplývajúceho z tejto zmluvy. 

 
Článok 8 

Zánik zmluvy  
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po jej zverejnení. 
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť sa automaticky ukončí uplynutím 
záručnej doby. Pozáručný servis na predmetné dielo bude zabezpečovaný Servisnou zmluvou 
o zabezpečovaní pozáručného servisu č. 29/2010/sz  zo dňa 30.12.2010. 
3. Platnosť zmluvy je možné predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 
4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu písomne vypovedať. Zmluva zaniká 
doručením písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 
5. Zmluvné strany sú povinné do 30 dní od zániku záväzkového vzťahu vysporiadať 
vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 
6. Ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa nárokov na zaplatenie úrokov z omeškania ostávajú 
zachované aj v prípade zrušenia tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán. 
 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Odberateľ je riadne oboznámený, že systém slúži iba ako informatívny a  neslúži ako 
ochrana majetku alebo ochrana výrobkov odberateľa. Ako dodávateľ predmetného diela 
nezodpovedá za spôsobené škody  tretími osobami odberateľovi, ani za  nefunkčnosť zariadenia 
spôsobeného vyššou mocou alebo zásahom tretej osoby. 
2. Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa primerane použijú ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov SR. 
3. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými 
stranami. 
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po ich podpise obdrží každá zmluvná 
strana po jednom rovnopise. 
5. Osoby podpisujúce túto zmluvu v mene zmluvných strán vyhlasujú, že sú plne spôsobilé 
a oprávnené podpísať túto zmluvu a neexistuje žiadne obmedzenie alebo zákaz, na základe 
ktorého by boli tieto osoby obmedzené podpísať túto zmluvu a zaviazať zmluvné strany 
k povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy. 
6. Zmluvné strany túto zmluvu uzatvorili v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. 
a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – špecifikácia predmetu zmluvy. 
 
 
V Krupine, dňa 24.5. 2022. 
            
 
 
...................................................                                             ....................................................... 
za odberateľa (meno a podpis)                                 za   dodávateľa (meno a podpis)       
Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina                              Jaroslav  Kristin                                                                          



                     

Príloha č. 1 Zmluvy -004/2022 Mesto Krupina – Detské Ihriská ul. Majerský Rad 

 
Cenová ponuka 

1. Statické kamery 

Ihriská Majersky Rad 3x statická kamera M.j. Poč et 

Jednotková  

cena bez 

DPH 

Spolu bez 

DPH 

KAMERA - 8M, D/N, S.LowLux, m.VF, WDR Pro, IP67 

8MP vonkajšia kompaktná Day&Night, Super Low Lux, WDR Pro 

(120dB), IR-LED kamera s držiakom, krytie IP-67/IK10, Intelligent 

IR-LED (50m), 4.3x motor. zoom VF objektív 2.8~12mm/F1.4 (H: 

114.8°~47.3°), IR filter, kompresia H.265/H.264/MJPEG, Triple 

streaming, rozlíšenie 3840x2160/ 20 fps, 2944x1656/ 25fps, 

0.003/0Lux, F1.4, slot pre micro SD (SD/SDHC/SDXC/UHS-I, 

Class 10), Audio In/Out, Alarm In/Out, TV out, pracovná teplota: - 

35/+60°C, napájanie PoE (IEEE 802.3af) a 12V DC, 10W, rozmery: 

244x96x74mm, 0.58kg, farba kamery: biela 

 

 

 

 

 

 
 

Ks 

 

 

 

 

 

 
 

3 

364,62 1093,86 

Záložný zdroj 12V/10Ah Ks 3 89,77 269,31 

Montážny box pre kamery Ks 3 14 42 

Akumulátor 18Ah /12V Ks 3 44 132 

Optický rozvádzač Ks 3 48,11 144,33 

Scame box 600x400x200 Ks 3 89 267 

Cyky 3Cx2,5 kábel M 30 1,25 37,5 

Utp cat 5kabel M 60 0,54 32,4 

Vybudovanie optickej siete a jej spustenie pre stĺpy v. 

osvetlenia 

 
Ks 

 
1 

800 800 

Napájanie a montáž elektrickej prípojky pre stĺpy v. 

osvetlenia 

 
Ks 

 
1 

600 600 

Inštalačný materiál Ks 1 60 60 

Práca Plošiny Hod 12 25 300 

Montáž a zapojenie boxov Ks 3 45 135 

Montáž kamier a doplnkov Ks 3 35 105 

Iné montážne práce Hod 8 17 136 

Zapojenie aktívnych prvkov a proklamácia sietí Ks 3 55 165 

Cestovné náhrady Ks 1 96 96 

Cena bez DPH 4415,4 

DPH 20% 883,1 

Celková cena s DPH 5298,5 



                     

 
2. Otočné kamery 

 
 

Ihriská Majerský Rad 1x Otočná kamera M.j. Poč 

et 

Jednotková  

cena bez 

DPH 

Spolu bez 

DPH 

Otočná kamera 4Mp 

4 Mpx Starlight IP PTZ kamera, Day/Night, 1/2.8" 

STARVIS™ CMOS, IR prísvit do 100 m, 25x zoomo , 

rozlíšenie 2560 × 1440 px, snímkovanie 50/60 fps @ 

4Mpx , citlivosť Color: 0,005 lx @ F1.6, B/W: 0,0005 lx 

@ F1.6, 0 lx @ F1.6 (IR light on), objektív 4,8–120 

mm, uhol záberu H: 60,8°–2,5°; V: 30,2°–2,2°; D: 

66,3°–2,7°, horizontálne otáčanie: 0°–360°, vertikálny 
náklon: -15°–90° (automatické preklopenie o 180°), 

AWB, WDR 120 dB, AGC, Ultra DNR (2D/3D), BLC, 

HLC, ROI, kompresia H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 

/ MJPEG (sub stream), ONVIF kompatibilné, audio I/O 

1/1, alarm I/O 2/1, RJ-45 (10/100Base-T), slot na micro 

SD kartu max. 256 GB, pracovná teplota od -40 °C do 

+70°C, IP 66, napájanie DC 12 V / 3 A alebo PoE+ 

(802.3at), spotreba 13 W (22 W so zapnutým IR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

732,52 732,52 

IP záznamový softvér NVR/01 s USB hardvérovým kľúčom a 

licenciou pre nahrávanie 1x IP kamery tretích strán: Arecont 

Vision, Acti, AXIS, Canon, GeoVision, IQEye, JVC, 

Mobotix, Panasonic, Pelco, SONY atd. (Platí len pre vybrané 

modely ! ), OS-Windows 32/64-bit 

 

 

 
Ks 

 

 

 
1 

77,14 77,14 

Montážny box pre Otočnú kameru Ks 1 47 47 

Montážny podstavec na stĺp Ks 1 18 18 

Utp cat 5kabel M 6 0,54 3,24 

Inštalačný materiál Ks 1 20 20 

Práca Plošiny Hod 3 25 75 

Montáž kamier otočnej kamery Ks 1 75 75 

Iné montážne práce Hod 2 17 34 

Zapojenie aktívnych prvkov a proklamácia sietí Ks 1 55 55 

Cestovné náhrady Ks 1 48 48 

Cena bez DPH 1184,90,0 

DPH 20% 236,98 

Celková cena s DPH 1421,88 

 

 



                     

 

 

Sumarizácia 
 

Časť 
Cena za 

časť 
bez DPH 

DPH 
Cena za 

časť 
s DPH 

1. Statické kamery 4415,4 883,1 5298,5 

2. Otočné kamery 1184,90 236,98 1421,88 

Cena celkom bez DPH 5 600,3 

DPH 1 120,08 

Cena celkom s DPH 6 720,38 

 
 
Som platca DPH 

 

 

 

 

 

 

V Krtíši , dňa 03. 03. 2022                               

 
Jaroslav Kristin 

konateľ 


