Zmluva o dielo č:O!9|2OL9

uzatvorená podťa § 536 a nasl. zákona č.513/1991Zb. v znení
neskoršíchpredpisov

medzi

VJ control

A
obec strečno

v.
záručná doba

6.1

zhotoviter preberá závázok, že vybudovaný systém bude po dobu 24 mesiacov od dátumu
odovzdania a prevzatia funkčný a spósobilý na dohodnuté užívanie.

6.2

Záručná doba začínaplynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí zodpovednými

zástupcami zmluvných strán.

vl.
Vady diela

7.I

Vady diela objednáVater uplatní bez zbytočného odkladu po ich zistenl najneskór však do
skončenia trvania záručnej doby podťa článku V. tejto zmluvy.

7.2

oznámenie ovadách diela

je

objednávater povinný vykonať písomne alebo osobne

u zodpovedného pracovníka zhotovitera.

Vll.
Nadobudnutie vla§tníckeho práva

8,1

objednávatel nadobudne Vlastnícke právo k zhotovenému dielu až úplným zaplatením kúpnej
ceny podía článku lll. tejto zmluvy,

vlll.
Povinnosti zmluvných strán

9.1

9.2

objednáVateťje povinný poskytnúť zhotoviteíovi potrebnú súčinnosť,najmá:
- poskytnúť zhotoviteťovi všetku potrebnú dokumentáciu a podklady, ktoré sl] potrebné pre
riadne zhotovenie diela,
- včas upozorniť zhotoviteťa na prípadnéšpecifiká miest, kde má zhotoviteí dielo inštalovat
ktoré by mohli ovplyvniť riadnu dodávku a montáž diela.

objednáVateí zaistí, aby miesta dodania, inštalácie a montáže kamerového systému boli riadne
vopred pripravené a to najneskór do 14 dníod nadobudnutia účinnostitejto zmluvy, V prípade
nedodržania tejto povinnosti a nezabezpečenia pripravenosti miest dodania do dohodnutej
lehoty 14 dní sa primerane predlžuje čas plnenia zmluvy dohodnutý v článku lV, bod. 4.3,

lx,
záverečné u§tanovenia

10.1 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísanéhooboma zmluvnými
stranami.

a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatných práVnych predpisov na územíSlovenskej
republiky.

10.2 Práva

10.3 strany sa zavázujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým
dohodou.

10.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia tejto zmluvy- Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim účelutejto zmluvy, ktoní zmluvné strany
sledovali v čase jej podpisu,

10.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňompodpisu obomi zmluvnými stranami.
10.6 Táto zmluva bola vyhotovená

v

štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom

objednávater obdrží3 vyhotovenia a zhotoviter

1

vyhotovenie.

10.7 Zmluvné strany Vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítalia že táto, tak ako bola Vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vóli, ktorú siVzájomne Vážne, zrozumiterne a úplne slobodne prejavili,
na dókaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.

10.8 Táto zmluva nadobúda účinnosťschválením nenávratného finančného príspevku,

V Strečne , dňa 5.4.2019

vJ control, s.r.o
vladimír staňo - konateť

obec strečno
Bc. Dušan Štadáni - starosta

