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ZMLUVA O DIELO 

 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

 

Zhotoviteľ: 

Názov: Real Security, s.r.o. 

Sídlo: M.R. Štefánika 715/338, 075 01  Trebišov 

Štatutárny orgán: Jozef Daňko  

IČO: 47314001 

DIČ: 2023800636 

IČ DPH: SK2023800636 

Bankové spojenie: Tatrabanka  

IBAN: SK2711000000002925896960 

Číslo telefónu: +421 907 204 810 

Email: info@realsecurity.sk 

(ďalej len zhotoviteľ) 

 

Objednávateľ: 

Názov organizácie: Obec Žbince 

Sídlo organizácie: Žbince 34, 072 16 Hatalov 

Štatutárny orgán: Ján Jurko , Starosta obce  

IČO: 00330078 

DIČ: 2020742779 

Bankové spojenie: ............................................. 

IBAN: ............................................. 

SWIFT: ............................................. 

Tel: 0903 497 933 

e-mail: starosta@zbince.sk 

(ďalej len objednávateľ) 

 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania na predmet zákazky „Rozšírenie 

kamerového systému“ v zmysle § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka 

s nízkou hodnotou. 

Objednávateľ uzatvára túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom vyhodnotenia ponúk, na 

základe ktorého ponuka predložená zhotoviteľom bola vyhodnotená ako úspešná. 

 

II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zákazky je dodávka a montáž kamerového systému a optickej siete podľa 

technického popisu a príslušných noriem. 
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2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej 
uvedených, vykoná pre objednávateľa dielo, ktoré zmluvné strany špecifikujú takto: 
„Rozšírenie kamerového systému“. Predmet zmluvy je špecifikovaný v cenovom rozpočte. 
Príloha č.1 

 
3. Dielo bude realizované v súlade s prílohou č.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať 

pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v 
množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä: 
- podľa prílohy č. 1 – ocenený položkovitý rozpočet (cenová ponuka); 
- podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorého bol   
   vybraný ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy. 

 
4. Po realizácii zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi okrem diela aj manuály a technické listy, 

ktoré budú obsahovať všetky potrebné informácie k ďalšiemu užívaniu predmetu diela. 
 

5. Dielo bude vyhotovené v súlade s požiadavkami objednávateľa uvedenými vo Výzve na 
predloženie cenovej ponuky zo dňa 01.06.2020 a na základe vypracovanej cenovej ponuky zo 
dňa 01.06.2020, ktorá bola vyhlásená ako víťazná v procese verejného obstarávania v súlade 
so zákonom č. 343/2015 Z.z. v platnom znení a znení neskorších predpisov. 

 
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 

Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú 
kvalifikáciu, ktorá sa viaže k predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné, a že doklady a dokumenty 
ním poskytnuté k Dielu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Dielom a boli 
vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by 
mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť. 

 
7. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri 

realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú 
poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy 

 
8. Odovzdáva sa kompletné dielo v rámci licencií na prevádzku kamerového systému, licencie 

technickej služby a preškolenia. 
 

9. Obec Žbince určí ktoré podperné body budú využité na ukotvenie optického kábla 
a umiestnenie kamier. Taktiež Obec Žbince zabezpečí v požadovaných lokalitách sieťové 
napájanie 230V. Sú to lokality kde budú nainštalované kamery a bude potrebné napájanie 
230V z elektrickej siete VSE alebo zo siete obce Žbince. 

 
 

III. 
                                                                      Doba plnenia 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne: do 31.12.2020. 

 
2. Presný termín začiatku plnenia oznámi zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr 4 pracovné dni 

vopred. 
 

3. Pri prevzatí predmetu v zmysle zmluvy podpíšu zmluvné strany prostredníctvom svojich 
splnomocnených zástupcov preberacie protokoly, ktorých kópie budú prílohou faktúr - 
daňových dokladov. 
 

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre splnenie 
predmetu zmluvy v dohodnutých termínoch. 
 

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu. 

6. V prípade odôvodnenej potreby zmeny termínu realizácie diela sa zmluvné strany zaväzujú po 
vzájomnej písomnej dohode a po vypracovaní písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom 
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budú dohodnuté všetky podmienky zmeny v uskutočnení diela, akceptovať zmenu termínu 
realizácie diela. 

 
7. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela o dobu, po ktorú nemohol svoju 

povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, resp. vyššej moci, 
pričom čas realizácie diela sa predĺži o túto dobu. 

 
 

IV.  
Cena diela 

 
1. Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa 
rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami – ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto 
Zmluve a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 
 

2. Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo. 
Cena diela bez DPH: 8 666,30 € 
DPH 20%: 1 733,26 € 
Celková cena diela s DPH: 10 399,56 €  

 
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny diela 

s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.  
 

4. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny diela ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku 
vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii 
diela, pri kontrole realizácie diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu 
zmluvy alebo pri samotnej realizácií diela. 

 
5. Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak: 

- dôjde v priebehu realizácie diela k zmenám sadzieb DPH, 
- dôjde k prácam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne 
plnenie a realizáciu diela, 
- dôjde v priebehu realizácie diela k zníženiu rozsahu diela – uplatneniu požiadavky na menej 
prác. 
 

6. Cena je záväzná počas celého trvania zmluvy. Avšak v prípade potreby nevyhnutných zmien 
alebo dodávky tovarov a prác navyše počas realizácie diela, bude cena diela upravená 
číslovaným Dodatkom k tejto Zmluve, podpísaným zhotoviteľom a objednávateľom. Práce 
naviac a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a 
to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných 
podmienok a riadi sa ustanoveniami ZVO. 
 

7. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym 
predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. 

 
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena diela je s ohľadom na všetky okolnosti a 

rozsah diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými 
zmenami podľa tohto článku Zmluvy. 

 
9. V cene diela je zahrnutá dodávka a montáž predmetu zmluvy. 

 
10. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu. 
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V. 
Platobné podmienky 

 
1. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, ktorá bude vystavená po dodaní príslušného diela. 

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote 
splatnosti faktúr 7 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 

2. Fakturácia bude vyhotovená na základe skutočne dodaného tovaru a vykonaných prác. 
 

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude 
úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra 
zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude 
lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. 

 
4. Vystavená faktúra musí obsahovať nasledovné údaje: 

 označenie oprávnenej osoby, adresa, IČO, DIČ, sídlo firmy 

 číslo faktúry 

 deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, 

 označenie peňažného ústavu a číslo účtu , na ktorý sa má platiť, 

 fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu,  

 označenie diela, 

 pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 

 súpis dodaného tovaru a realizovaných prác. 
 
 

5. V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, 
objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom 
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opraveného platobného dokladu objednávateľovi. 
 

6. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa 
skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa. 

 
VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Zhotoviteľ je povinný: 
a) dodať predmet zmluvy objednávateľovi v požadovanom rozsahu a množstve v dohodnutom 
termíne, v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite a výbave a taktiež príslušné doklady, 
ktoré sa viažu k odovzdanému dielu, potrebné na jeho užívanie, 
b) vykonať montáž, konfiguráciu a zaškolenie obsluhujúcich, 
c) pred odovzdaním predmetu zmluvy predviesť jeho funkčnosť a protokolárne odovzdať 
poverenému zástupcovi objednávateľa v mieste dodania. 
 

2. Objednávateľ je povinný: 
a) prevziať predmet zmluvy, 
b) oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri 
kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ 
odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V 
prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní 
svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. 
c) povinný riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu na základe faktúry resp. daňového dokladu,  
d) povinný v prípade ďalšieho rozširovania kamerového systému osloviť zhotoviteľa na 
prerokovanie zámeru o možnostiach jeho rozšírenia, pričom tieto práce a tovary vrátane ceny 
budú predmetom číslovaných Dodatkov k tejto Zmluve. 
e) určit ktoré podperné body budú využité na ukotvenie optického kábla a umiestnenie kamier. 
Taktiež zabezpečíť v požadovaných lokalitách sieťové napájanie 230V. Sú to lokality kde budú 
nainštalované kamery a bude potrebné napájanie 230V z elektrickej siete VSE alebo zo siete 
obce Žbince. 
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3. Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, Zhotoviteľovi vzniká nárok 
na úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 

4. Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o 
okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy. 

 
5. Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným 

predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v 
plánovanom termíne. 

 
6. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne 

písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe. 
 

7. Zhotoviteľ je povinný dodržať sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní a to nasledovne: V 
prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu daného diela, 
zamestná na realizáciu diela osoby dlhodobo nezamestnané. Pri hľadaní vhodných 
uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť 
spočívajúcu v predložení zoznamu nezamestnaných osôb. Splnenie predpokladov 
uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. 

 
 

VII. 
Sankcie 

 
1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné sankcie: 

 
a) Za omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu tejto Zmluvy vo výške 0,05% z hodnoty 

nedodanej časti za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok 
objednávateľa pre prípadnú náhradu škody. 
 

b) Za omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny diela úrok z omeškania vo výške 
    0,05% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. 
 

 
VIII. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 
 

1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až úplným zaplatením 
dohodnutej ceny diela. 
 

2. Nebezpečenstvo škody na veci, napríklad poškodenie, odcudzenie a podobne prechádza na 
objednávateľa v momente jeho protokolárneho prevzatia diela. 

 
 

IX. 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyšsia moc)  

 
1. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné 

strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod. 
 

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, 
ktorá sa bude chcieť odvolať na také okolnosti, bude mať právo do 2 mesiacov od ich vzniku 
odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia v 
takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú. 
 

3. V prípade porušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je 
zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho 
zničeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá  

4. zmluvnými stranami pred vykonaním prác. Návrh predloží zhotoviteľ. 
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X. 
Zodpovednosť za vady a záruka 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady dodávaného tovaru a prác v plnom rozsahu. Záručná doba bola 

dohodnutá na 24 mesiacov. 
 
2. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 

že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo 
znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve 
predpokladaným účelom. 

 
3. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie 

vady. 
 

4. Oznámenie vád (reklamácia ) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí 
obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. 
Rozoznávajú sa : 
1, zjavné vady, t.j. vada a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou 
prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a 
prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na 
ich bezplatné odstránenie zaniká. 
2, skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v 
záručnej dobe. Objednávateľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej 
obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a 
primeranú lehotu odstránenia. 
 

5. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. 
 

6. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného 
zákonníka. 

 
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo najkratšom čase . 

Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré nastali v dôsledku vád projektu, ktoré 
nemohol zistiť ani vzhľadom na odbornosť alebo starostlivosť, ktorú možno u neho 
predpokladať alebo od neho požadovať alebo v dôsledku neodborného zásahu alebo 
neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo inej osoby, alebo okolnosťami, ktoré 
vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa. 

 
8. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 

ktorých nenesie, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté 
zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomnej dohody. 

 
9. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) dodané dielo podľa tejto Zmluvy ponechať počas záručnej doby výlučne v servisnej 
údržbe zhotoviteľa 
 

b) bezodkladne písomne informovať zhotoviteľa pri dostavbe alebo zásahu do systému 
inou firmou. 

 
10. Po zásahu tretej strany môže nastať zrušenie záruky a prerušenie zmluvnej servisnej údržby. 
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XI. 
Záručný a pozáručný servis 

 
1. Záručný servis je totožný s článkom X., pozáručný servis je neobmedzený. Vady zistené 

a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 14 dní od ich 
písomného oznámenia objednávateľom. 

2. Zhotoviteľ zabezpečí počas funkčnosti systému, najmenej však po dobu 4 rokov, kompletnú 
technickú servisnú údržbu systému. Zistenia a stav a budú zaznamenané do servisnej knihy, 
ktorá je súčasťou odovzdávacieho protokolu diela podľa tejto Zmluvy a následne oznámené 
prevádzkovateľovi systému. 

 
3. Cena za veľkú ročnú servisnú službu, t. j. 1-krát návšteva technikov ročne v opakujúcich sa 

intervaloch, je 600,00 EUR s DPH   
 

 
XII. 

Ostatné ustanovenia 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, 
špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy. 
 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu čl. II tejto zmluvy. 
 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pri príprave a realizácii diela príslušné technické normy, platné 
na území SR. 

 
4. Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo pracovisko, objekty a jeho časti vhodne 

zabezpečené tak , aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením 
alebo inou formou vandalizmu na objekte alebo jeho časti počas trvania tejto zmluvy. V 
prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu 
na objekte alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. 

 
 

XIII. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
 

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
 

2. Odstúpiť  od  zmluvy  je  možné v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za 
podstatné  porušenie  považujú  zmluvné  strany  najmä omeškanie s plnením ich  záväzkov, 
a to  napriek  písomnej  výzve  oprávnenej  strany, s poskytnutím primeranej  lehoty na 
dodatočné splnenie záväzku povinnej strany. 

 
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné 

povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a 
určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a 
písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 
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XIV. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku. 

 
2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
a právnymi predpismi SR. 

 
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 
 

4. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží objednávateľ a 
druhé zhotoviteľ. 

 
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       V Trebišove, dňa 29.9.2020                         V Žbince, dňa: 29.9.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------               ---------------------------------------------------                
                   za zhotoviteľa                                   za objednávateľa 
 
   Jozef Daňko    Ján Jurko 

               Real Security, s.r.o     Starosta 


