
ZMLUVA O DIELO č. 1/2015

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ :

Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie : 
Registrácia:

KRASBYT, s.r.o.
Struhy 83, 023 02 Krásno nad Kysucou 
Stanislav Sýkora - konateľ 
36779806 
SK2022380602

Obchodný register Okresného súdu v Žiline 
oddiel: Sro, vložka č: 18990/L

2. ZHOTOVITEĽ :

Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie : 
Číslo účtu: 
Registrácia:

HEMS s.r.o.
Stred 466, 023 54 Turzovka
Ing. Marian Rizman - konateľ, tel.: 0905 266 721
36704229
SK2022280403

Obchodný register Okresného súdu v Žiline 
oddiel: Sro, vložka č: 18302/L, zo dňa 1.12.2006

Článok I.
Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a vykonať montáž a inštaláciu spoločnej satelitnej paraboly na 
príjem troch družíc pre 60 účastníkov vrátane nového hviezdicového rozvodu koaxiálnym 
káblom, pričom do každého bytu budú realizované dve prípojky podľa požiadaviek vlastníkov 
bytov. Súčasťou bude aj anténa na príjem terestriálneho vysielania. Predmetom plnenia nie je 
koncová účastnícka zásuvka. Predmet plneniá bude inštalovaný na BD 1. Mája 1163 v Krásne 
nad Kysucou.

Článok II.
Cena

Cena diela je stanovená dohodou nasledovne:
za predmet plnenia je  cena 3 606,75 € bez DPH, 
slovom: tritisíc tristošesť Eur a 75 centov bez DPH.

Cenová kalkulácia (cenová ponuka) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. K dohodnutej 
cene za dielo bude účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške zodpovedajúcej platným 
predpisom v dobe vzniku daňovej povinnosti.
Zmluvné strany sa dohodli na platbe 1 500,00 € po inštalácií a spustení zariadenia do 
prevádzky, pričom hviezdicové rozvody budú zrealizované na časti BD, kde sa realizuje 
zateplenie a kde je postavené lešenie. Druhá časť hviezdicových rozvodov bude zrealizovaná 
pri prestavení lešenia na zostávajúcu časť. Zostatok ceny diela bude uhradený formou 
splátkového kalendára v mesačných splátkach vo výške 400,00 € až do zaplatenia celej 
čiastky'.
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Článok m .
Termín plnenia

Zhotoviteľ zabezpečí dodanie diela do 2 mesiacov odo dňa podpísania zmluvy o dielo.

Článok IV.
Miesto plnenia

Zhotoviteľ dodá, namontuje a nainštaluje zariadenie na mieste určenom objednávateľom.

Článok V.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k predmetu plnenia podľa bodu 1 nadobúda objednávateľ až úplným 
zaplatením dohodnutej ceny.

Článok VI.
Záručná lehota

(1) Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela po dobu 24 mesiacov od splnenia predmetu 
podľa bodu 1 zmluvy. Poruchy, ktoré vzniknú počas záručnej doby chybou zariadenia, 
materiálu, alebo chybou inštalácie, budú bezplatne odstránené.
(2) Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené mechanickým poškodením, zásahom 
nepovolanej osoby vrátane užívateľa, na neodvratnú udalosť (živelná pohroma) a na chyby 
spôsobené inými neodbornými zásahmi.
(3) Oprávnené poruchy zistené pri servisnom zásahu budú objednávateľovi v záručnej dobe 
odstránené bezplatne.
(4) Podmienky odstraňovania porúch na predmete plnenia po záručnej dobe budú riešené 
samostatnou servisnou zmluvou.
(5) Zhotoviteľ poskytne pozáručný servis po dobu minimálne 4 roky.

Článok VII.
Platobné podmienky

(1) Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s 
touto zmluvou.
(2) Podkladom pre úhradu ceny diela bude konečná faktúra vystavená zhotoviteľom. 
Splatnosť faktúr predložených zhotoviteľom bude 7 dní.
(3) V prípade omeškania zhotoviteľa s predmetom plnenia, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
(4) V prípade omeškania objednávateľa s platením konečnej faktúry, uhradí objednávateľ 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň 
omeškania.
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Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia

(1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
(2) Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných dodatkov 
podpísaných zmluvnými stranami.
(3) Táto zmluva je vyhotovená vo 2 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
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KRASBYT, s.r.c .
Strú h y  83

023 02 Krásno nad Kysucou 
IČO: 36779806 IČ DPH: SK2G223806C-Z-

Ing. Marian Rizman
HEMS s.r.o.

Stanislav Sýkora
Krasbyt, i.r.o., konateľ
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S.R.O.,Stred 466, 023 54 Turzovka

Cenová ponuka centrálny príjem satelitov pre 60 účastníkov, Krásno

kód popis j.cena počet ks/m celkom
toroid Parabola toroid 90T 99,00 € 1 99,00 €
LNB LNB quad 27,50 € 3 82,50 €
sw Switch 4x4IN/60 OUT FTE 679,00 € 1 679,00 €
sp Spotrebný materiál káble, konektory,.... 120,00 € 1 120,00 €

Spolu za položky 980,50 €
Montáž a inštalácia bez pripojenia účastníka 280,00 €
Cena celkom bez DPH 1 260,50 €
Cena celkom s DPH 1 512,60 €

Inštalácia kabeiového rozvodu do každého bytu dva vývody

kód popis j.cena počet ks/m celkom
CB100 Koax profi CB-100 0,33 € 5330 1 732,25 €

F konektor lisovací 0,80 € 80 64,00 €

Spolu za položky 1 796,25 €
Montáž a doprava 550,00 €
Cena celkom bez DPH 2 346,25 €
Cena celkom s DPH 2 815,50 €

Cena celkom za dielo bez DPH 3 606,75 €
Cena celkom za dielo s DPH 4 328,10 €

UMSsm®
Stred 466, 023 54 Turzovka
|CO. 3670422B^et&-2022280403 

te l/ta x : +421 41 4353111


