
ZMLUVA   O   DlELO  
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov 
 
 

Zmluvné strany: 
 
1. Verejný obstarávateľ (objednávateľ):    
Názov:  Centrum voľného času  
Sídlo:  Orgovánová 5, 040 11 Košice 
Zastúpený:      PaedDr. Alena Mocná –  riaditeľka CVČ  
IČO:   35542781 
DIČ.:  2021636111 
Bankové spojenie:   Prima banka a.s., pobočka Košice 
Číslo účtu:   0495610002/5600 
Kontaktné osoby:  Ing. Jana Olejárová , vo.cvc.olejarova@gmail.com 
  055/6411442 
  PhDr. Júlia Lázárová, cvc.lazarova@gmail.com 

  055/6411446 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
2. Uchádzač (zhotoviteľ):    
Obchodné meno:                    Webicon s.r.o.        
Sídlo:    Horná 16, 974 01 Banská Bystrica 
Zastúpený:   Tomáš Taraj – konateľ spoločnosti 
IČO:     44681445 
DIČ:    2022814893 
IČDPH:   SK2022814893 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:    1303592001 / 5600 
Zápis: Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, 

Vložka č.: 16427/S , Oddiel:Sro  
Kontaktná osoba:  Tomáš Taraj, obchod@dochadzka.net 
     0908 955 553 
    
 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
Preambula 

Táto zmluva o dielo je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania, na základe ktorého zhotoviteľ ako 
uchádzač uspel vo verejnom obstarávaní vyhlásenom objednávateľom ako verejným obstarávateľom na 
predloženie ponuky na predmet zákazky: „Elektronický dochádzkový systém (EDS)“.   

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1.   Zhotoviteľ sa uzatvorením tejto zmluvy zaväzuje za odplatu vykonať pre objednávateľa 
dielo, ktorým je dodanie a inštalácia elektronického dochádzkového systému, slúžiaceho 
pre evidenciu a kompletné spracovanie dochádzky zamestnancov CVČ vrátane dovozu, 
inštalácie (uvedenie do prevádzky), montáže, nastavenia podľa požiadaviek 
objednávateľa, zaškolenia zamestnancov objednávateľa na používanie systému 



a podpory pri využívaní dochádzkového systému (ďalej aj ako „dielo“) a objednávateľ 
sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo dohodnutú cenu 
diela. 

2.  Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa dodať objednávateľovi „Dochádzkový systém pre 
zamestnancov CVČ“, nasledovne: 
 dodanie 5 ks dochádzkových terminálov ( snímačov dochádzkových kariet)  
 montáž dochádzkových terminálov na elokovaných pracoviskách CVČ 
 dodanie a inštaláciu softvéru dochádzkového systému – 1x, 
 dodanie a montáž čítačky dochádzkových kariet – zaevidovanie dochádzkovej karty 

do systému – 1x,    
 uvedenie Dochádzkového systému do prevádzky, jeho nastavenie podľa požiadaviek 

objednávateľa uvedených v tejto zmluve, zaškolenie a 3 mesačná  podpora pri 
využívaní dochádzkového systému od odovzdania 

3.  Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa dodať objednávateľovi „Dochádzkový systém pre 
zamestnancov CVČ“, ktorý bude spĺňať všetky nasledujúce kritériá: 
počet monitorovaných osôb : 65 
prenos prostredníctvom siete alebo načítania údajov na usb kľúč 
softvér musí zabezpečiť plynulý 24 hod. chod systému 
aktívne spracovanie dát 
elektronický dochádzkový systém musí zabezpečiť tieto skúmané úkony: 
- príchod do práce 
- odchod z práce 
- odchod na obed 
- odchod k lekárovi 
- odchod za účelom ošetrenia člena rodiny 
- odchod na dovolenku 
- odchod na služobnú cestu 
- odchod ostatné § 
- odchod z práce zo súkromných dôvodov (nezaráta sa do odpracovaného času), 
akceptovanie pružnej i pevnej pracovnej doby, 
mal by umožniť kontrolovaný prístup - prístup s možnosťou úprav v softvéri, 
požadujeme záručnú dobu min. 24 mesiacov, 
požadujeme min. 3 mesačnú a implementačnú podporu systému. 

 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
a) dodať objednávateľovi „Dochádzkový systém pre zamestnancov CVČ“ ktorý spĺňa 

všetky kritéria špecifikované v čl. I. ods. 2. a 3. tejto zmluvy, 
b) dodaný „Dochádzkový systém pre zamestnancov CVČ“, ktorý spĺňa všetky kritéria 

špecifikované v čl. I. ods. 2. a 3. tejto zmluvy nainštalovať v mieste plnenia 
dohodnutom v čl. II. ods. 2. tejto zmluvy, 

c) vyškoliť, t. j. teoreticky aj prakticky zaučiť zamestnancov objednávateľa, ktorých 
určí objednávateľ, na prácu s predmetným „Dochádzkovým systémom pre 
zamestnancov CVČ“, 

5. Poskytovateľ vyhlasuje, že je podnikateľom a má platné oprávnenie na výkon činností, 
ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 

 



Článok II. 
Termín a miesto plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo špecifikované v čl. I. ods. 1., 2. a 3. tejto zmluvy 
v mieste plnenia dohodnutom v čl. II. ods. 2. tejto zmluvy najneskôr do 30 kalendárnych 
dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom mieste plnenia: Centrum voľného 
času, Orgovánová 5, 040 11 Košice a jeho elokovaných pracoviskách 

3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vykonané dielo objednávateľovi, k rukám zamestnancov 
objednávateľa špecifikovaných v čl. II ods. 5. tejto zmluvy  a objednávateľ je povinný 
dielo prevziať najneskôr v posledný deň 30-dňovej lehoty na vykonanie diela v zmysle čl. 
II. ods. 1. tejto zmluvy. O odovzdaní diela zhotoviteľom a prevzatí diela objednávateľom 
zmluvné strany spíšu preberací protokol, ktorý musí byť podpísaný obidvomi zmluvnými 
stranami.  

4. Dielo sa považuje za vykonané riadne jeho riadnym dodaním, nainštalovaním, uvedením 
do prevádzky, nastavením podľa požiadaviek objednávateľa a vyškolením zamestnancov 
objednávateľa v súlade s čl. I. tejto zmluvy a za vykonané včas jeho včasným odovzdaním 
objednávateľovi v mieste a čase dohodnutom v čl. II. ods. 1. a 2. tejto zmluvy. 

5. Na prevzatie diela v mene objednávateľa od zhotoviteľa sú oprávnení len nasledujúci 
zamestnanci objednávateľa:  
 PhDr.. Jana Lázárová, 055/6411446  
 Ing. Jana Olejárová, 055/6411442 

 
Článok III. 

Cena diela a platobné podmienky 
1. Cena diela je dohodnutá medzi zmluvnými stranami vo výške 2448,00  EUR bez DPH. 

Výška 20 % DPH predstavuje sumu 489,60  EUR. Celková cena diela vrátane DPH je 
2937,60 EUR (šesťtisícsedemstotridsaťosem eur).  

2. V cene diela dohodnutej v zmysle článku  III. ods. 1. tejto zmluvy sú zahrnuté všetky 
náklady súvisiace s vykonaním diela, vrátane dodania a inštalácie Dochádzkového 
systému v dohodnutom mieste plnenia, uvedenia do prevádzky, nastavenia podľa 
požiadaviek objednávateľa a vyškolenia zamestnancov objednávateľa na prácu 
s predmetným Dochádzkovým systémom, poskytovania konzultácií a  vykonávania 
servisu predmetného Dochádzkového systému v zmysle čl. I. ods. 3. tejto zmluvy.. Cena 
diela je konečná, záväzná a nemenná. 

3. Zhotoviteľ po riadnom a včasnom vykonaní a odovzdaní diela vystaví objednávateľovi 
faktúru, ktorou si voči objednávateľovi vyúčtuje cenu diela a túto doručí objednávateľovi. 
Podkladom pre vystavenie faktúry zhotoviteľa je preberací protokol v zmysle čl. II. ods. 3. 
tejto zmluvy potvrdený zamestnancami objednávateľa špecifikovanými v čl. II. ods. 5. 
tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 dní a začína plynúť v deň nasledujúci po dni 
doručenia faktúry objednávateľovi.  

4. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi faktúru.. 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, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, 

konštantný a variabilný symbol, 
 rozpis fakturovaných čiastok, 
 označenie predmetu zákazky, 
 označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
 pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa. 

5. V prípade, ak faktúra vystavená zhotoviteľom nebude obsahovať náležitosti stanovené 
zákonom alebo touto zmluvou, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na 
opravu alebo doplnenie. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti vyúčtovanej 
ceny diela a nová lehota splatnosti vyúčtovanej ceny diela začne plynúť doručením 
správne vystavenej faktúry v súlade so zákonom a podmienkami dohodnutými v tejto 
zmluve objednávateľovi. 

6. Faktúra sa považuje za uhradenú v lehote splatnosti, ak je cena diela v celom rozsahu 
pripísaná na účet zhotoviteľa v lehote splatnosti. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, 
nedeľu, sviatok, alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum 
splatnosti na najbližší nasledujúci pracovný deň. 

7. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že objednávateľ nie je povinný poskytnúť 
zhotoviteľovi žiadne zálohové  platby  na vykonanie diela.  

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 v zmysle s čl. VI. ods. 3. 
tejto zmluvy objednávateľom. 

 
 
  
 
 

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť tretiu osobu na vykonanie diela bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ je povinný: 
a. v priebehu vykonávania diela poskytnúť objednávateľovi na požiadanie informácie 

o stave jeho rozpracovanosti v lehote 2 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti 
objednávateľa o informácie, ako aj umožniť objednávateľom ustanoveným 
zástupcom alebo zamestnancom osobne skontrolovať vykonávanie diela, 

b. na vlastné náklady a bez zbytočného odkladu odstrániť chyby a nedostatky diela 
zistené v čase vykonávania diela, 

c. vykonať dielo riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, v súlade s požiadavkami 
právnych predpisov ktoré sa na predmet diela vzťahujú a v zmysle podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve, 

d. pri vykonávaní diela dbať na záujmy a dobré meno objednávateľa a konať v súlade 
so záujmami objednávateľa, ktoré sú mu známe, 



e. dbať na to, aby jeho činnosť podľa tejto zmluvy bola maximálne účelná 
a hospodárna, 

f. zabezpečiť si na vykonanie diela všetky potrebné veci a informácie ešte pred 
začatím vykonávania diela, 

g. bezodkladne po zistení upovedomiť objednávateľa o všetkých prekážkach 
vykonávania diela a navrhnúť mu možnosti odstránenia týchto prekážok a ak ich nie 
je možné odstrániť, navrhnúť zmenu diela, 

h. povinný písomne oznámiť objednávateľovi nevhodnosť pokynov a podkladov 
daných mu objednávateľom na vykonanie diela bez zbytočného odkladu po tom, ako 
sa o ich nevhodnosti dozvie. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zodpovedá 
zhotoviteľ v celom rozsahu za nemožnosť dokončiť vykonanie diela riadne a včas, 
za vady dokončeného diela spôsobené nevhodnými podkladmi alebo pokynmi 
objednávateľa a za škodu, ktorá tým vznikne objednávateľovi a tretím osobám, 

i. odstrániť reklamované vady diela na svoje náklady v súlade s podmienkami 
dohodnutými v čl. VI. tejto zmluvy, 

j. vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, v súlade s platnými právnymi predpismi 
SR, na základe požiadaviek a podľa potrieb objednávateľa, 

k. dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri 
vykonávaní diela pre objednávateľa a to aj po zániku platnosti tejto zmluvy, 

l. bez vedomia objednávateľa nevynášať, nesprístupňovať alebo inak neoprávnene 
nedisponovať s nosičmi dát a inými dokumentmi, ktoré patria objednávateľovi, jeho 
obchodným partnerom, zákazníkom alebo iným spolupracujúcim osobám. 

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela vo výške a v lehote splatnosti 
dohodnutej v tejto zmluve. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť, ktorú je 
možné od neho spravodlivo požadovať a ktorá je v možnostiach objednávateľa a je 
potrebná pre riadne vykonanie diela, bezodkladne od doručenia mu písomnej žiadosti od 
zhotoviteľa. 

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť 
dielo alebo jeho časť iným osobám než objednávateľovi. 

 
Článok V. 

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. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ 
nemôže užívať dielo pre jeho vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

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. 

4. Reklamáciu vád diela zistených po prevzatí diela od zhotoviteľa je objednávateľ povinný 
uplatniť u zhotoviteľa písomne. Zhotoviteľ je povinný vybaviť reklamáciu uplatnenú 
objednávateľom a odstrániť vady diela v primeranej lehote stanovenej objednávateľom 
v písomnej reklamácii, na svoje vlastné náklady, inak je objednávateľ oprávnený odstrániť 
vady diela sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa alebo 
požadovať primeranú zľavu z ceny diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje náklady vynaložené 
objednávateľom na odstránenie vady diela uhradiť bez zbytočného odkladu po tom, ako 
bude na to vyzvaný. 

  
 
 

Článok VI. 
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) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky, 
c) osobne, proti podpisu preberajúcej strany. 

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 VII. 

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 VIII. 
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 riadnym vykonaním diela, 
2.2. ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve 

a vady diela neodstráni riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v čl. V. 
ods. 2. písm. b. tejto zmluvy,  

2.3. ak zhotoviteľ postupuje pri vykonávaní diela tak, že je zjavné, že dielo nebude 
vykonané v dohodnutej lehote. 

3. Odstúpenie od zmluvy je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy. 
4. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej 

strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo 
zmluvy a zmluvné strany sú povinné v lehote 10 dní odo dňa doručenia odstúpenia vrátiť 
všetky plnenia, ktoré im plnila druhá zmluvná strana. Odstúpením od zmluvy však 
nezaniká nárok na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a ani nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto zmluve.  

 
Článok IX. 

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 štyroch rovnopisov, z ktorých každý má platnosť originálu, 
pričom objednávateľ dostane dva rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 
V Košiciach, dňa V Košiciach, dňa 
 



Za objednávateľa:                                                    Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––                 ––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Centrum voľného času Webicon, s.r.o. 
PaedDr. Alena Mocná 
riaditeľka CVČ Tomáš Taraj – konateľ spoločnosti 
 


