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Zmluva o dielo  
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ:  

Obchodné meno: Krajská hvezdáreň v Žiline 
sídlo: Horný val 41/20 01242 Žilina 
Zastúpený: RNDr. Ján Mäsiar, riaditeľ 
IČO: 36145084 
DIČ: 2021445184 
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 1643 
(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej 

a 

1.2. Zhotoviteľ:  

Obchodné meno: DigiDay Slovakia s.r.o.  
Sídlo: Gorkého 205/3 811 01 Bratislava 
Zastúpený: Ing. David Stružka, konateľ  
vo veciach technických: Jiří Výpala, Aleš Cnota 
IČO: 53767624 
IČ DPH: SK2121487995 
Bankové spojenie:  
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej  

 

Kontaktná osoba za objednávateľa: 

Meno:  RNDr. Ján Mäsiar 
Tel.:           +421 41 421 2946, +421 907 872 535 
E-mail:  janmasiar@vuczilina.sk 

 

Kontaktná osoba za zhotoviteľa: 

Meno:  Ing. David Stružka 
Tel.:              + 420 608 899 640 
E-mail:  david@digiday.cz 
 

 
Článok 2 

Predmet zmluvy  
 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo, ktorým je Exteriérový 
dotykový kiosk s uhlopriečkou 43“ STAND a Interiérový dotykový kiosk 32”, (ďalej spolu ako 
„dielo“) a povinnosť Objednávateľa riadne zhotovené a dodané dielo prevziať a zaplatiť za 
neho cenu uvedenú v článku 4 tejto zmluvy.  

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na dodaní diela do priestorov Kysuckej hvezdárne v 
Kysuckom Novom Meste.  

mailto:janmasiar@vuczilina.sk
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2.4 Súčasťou predmetu zmluvy je aj základné školenie zamestnancov Objednávateľa na 
ovládanie diela. 

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe 
všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela. 

2.6. Zhotoviteľ je povinný zaistiť všetky vlastnosti diela, vrátane jeho updatu, legislatívnych 
updatov, upgradu a legislatívnych upgradov, ktoré budú po celý čas účinnosti tejto zmluvy 
zodpovedať všeobecne platným právnym predpisom SR, najmä zákonu č.95/2019 Z.z. 
o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákonu 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a  zákonu č. 211/2000 
Z.z. o slobode informácií. 

2.7 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že identifikačné údaje uvedené v zmluve sú v súlade 
s právnou skutočnosťou v dobe uzatvorenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny 
dotknutých údajov oznámia bez omeškania druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany 
prehlasujú, že osoby podpisujúce túto zmluvu sú k tomuto úkonu oprávnené. 

2.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že je odborne spôsobilý k splneniu predmetu zmluvy. 

2.9 Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú k vzájomnej súčinnosti za účelom plnenia zmluvy. 

 

Článok 3 

Termín dodania a prevzatia diela  
 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebné informácie a podklady, ktoré 
sú nevyhnutné k zhotoveniu diela. 

3.2 Objednávateľ týmto prehlasuje, že technický stav plochy (betónová podkladová doska), 
na ktorej má byť dielo uložené zodpovedá technickým a právnym predpisom, prípojné káble 
k dielu (prívodné káble 230V a pripojenie Ethernet) sú riadne revidované a inštalované podľa 
STN. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo kupujúcemu najneskôr do 3 týždňov od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. 

3.4 Záväzok Zhotoviteľa je splnený odovzdaním kompletného zhotoveného diela bez vád 
a nedorobkov Objednávateľovi. Zhotoviteľ odovzdá dielo na základe obojstranne písomne 
schváleného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 
bude obsahovať súpis vykonaných prác. 

 
Článok 4 

Cena diela 
 

4.1 Cena diela podľa cenovej ponuky   

 

Cena bez DPH 

DPH 20 %  

Cena s DPH 

 

13 200 Eur   

2 640 Eur  

15 840 Eur  
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4.2 Objednávateľ sa zaväzuje k úhrade ceny diela na základe faktúry vystavenej najskôr k 
dátumu odovzdania bezchybného diela. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia 
Objednávateľovi 

4.3 Všetky platby budú uhradené na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Všetky 
platby sa považujú za uhradené  ich pripísaním na účet Zhotoviteľa. 

4.4 V prípade, že bude Zhotoviteľ v omeškaní s dodaním diela alebo jeho časti, je povinný 
uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela za každý začatý deň 
omeškania, bez toho, aby bolo dotknuté právo požadovať od Zhotoviteľa náhradu škody nad 
rámec zmluvnej pokuty. 

4.5 V prípade, že bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou svojich peňažných záväzkov, je 
Zhotoviteľ oprávnený žiadať  úrok z omeškania vo výške podľa príslušných právnych 
predpisov, najmenej však vo výške 0,02 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania. 

Článok 5 
Záruka, záručný servis, servisná správa  

 

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť zhotovenia diela.  Zhotoviteľ nezodpovedá 
za vady diela, pokiaľ tieto  boli spôsobené  použitým materiálom odovzdaný mu 
Objednávateľom v prípade, že Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornosti nevhodnosť týchto 
vecí nemohol zistiť alebo na ne upozorniť Objednávateľa a Objednávateľ na ich použití trval. 
Vady diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť bez zbytočného odkladu na vlastné náklady. 
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady,  ak príčina ich vzniku je  na strane Objednávateľa.   

5.2 Zhotoviteľ poskytuje záruku na kvalitu všetkých prvkov, systémov a zariadení dodaného 
diela a bezchybnosť spracovania diela na dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť 
dňom odovzdania  a prevzatia diela bez vád a nedorobkov Objednávateľom. Plynutie 
záručnej doby sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol Objednávateľ dielo používať 
z dôvodu odstraňovania vád na diele  Zhotoviteľom.  

5.3 Zhotoviteľ garantuje dostupnosť náhradných dielov na dielo najmenej 36 mesiacov po 
skončení záručnej doby. 

5.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady, keď Objednávateľ bude používať a prevádzkovať 
zariadenie resp. HW v rozpore s podmienkami používania, ktoré mu budú oznámené 
Zhotoviteľom pri školení. Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie spôsobené 
neodborným zásahom vrátane opotrebenia, ktoré spôsobí používanie nad bežný rámec, 
mechanické poškodenie, poškodenie plynúce z neprípustných úprav a neautorizovaným 
servisom. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenie, ktoré bolo spôsobené vonkajšími 
vplyvmi, v dôsledku prírodných živelných udalostí alebo iných lokálnych javov. 

5.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že kontaktné osoby si budú pri plnení záručnej opravy 
poskytovať vzájomnú čo najúčinnejšiu súčinnosť po celý čas od nahlásenia požiadavky na 
HOT-LINE až do uzavretia servisného prípadu, a že budú dodržiavať postupy špecifikované 
touto zmluvou. 

5.6 Objednávateľ súhlasí s tým, že Zhotoviteľ môže poskytovaním servisných služieb alebo 
ich častí poveriť tretiu osobu, avšak za kvalitu poskytnutých služieb zodpovedá 
Objednávateľovi v plnom rozsahu Zhotoviteľ.  

5.7 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním nahlásenej poruchy  alebo vady diela 
najneskôr do 96 hodín po obdŕžaní oficiálneho oznámenia od Objednávateľa o vzniku 
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reklamovanej vady alebo poruchy. Poruchu alebo vadu diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť 
do  96 hodín od obdŕžania oficiálneho oznámenia od Objednávateľa. Objednávateľa bude 
poruchy a vady ohlasovať: 

a/ telefonickým kontaktom : + 420 773 710 527, + 420 771 141 383 

b/ na e-mailovej adrese : reklamace@digiday.cz jiri@digiday.cz 

c/ na adrese   : 1 máje 481/16 Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  

 

5.8 Všetky požiadavky budú evidované v systéme servisnej podpory Zhotoviteľa (Hot-Line). 

5.9 Služba Hot-Line umožní príjem požiadavky na servisný zásah na telefónnom čísle v 
režime 5x10 (10 hodín v pracovných dňoch) v dobe od 08:00 do 18:00 hod, príjem 
požiadavky bude zaistený ľudskou obsluhou. 

5.10 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri zabezpečovaní opravy diela nevyhnutnú 
súčinnosť.  

5.11 Objednávateľ zaistí po celý čas trvania servisného zásahu dosiahnuteľnosť (prípadne 
fyzickú prítomnosť) príslušných kontaktných osôb Objednávateľa a prípadne i ďalších 
potrebných odborných pracovníkov na mieste inštalácie podporovaného vybavenia a ich čo 
najúčinnejšiu súčinnosť. 

5.12 Servisná správa elektronického informačného kiosku zahŕňa vzdialený dohľad každého 
zariadenia, vrátane hlásenia výpadku el. energie alebo internetového pripojenia a uloženia 
všetkých dát na zabezpečenom serveri.  

5.13 Objednávateľ alebo pracovníci Objednávateľa budú poskytovať servisným pracovníkom 
Zhotoviteľa podľa ich pokynov po celý čas riešenia servisného prípadu od nahlásenia 
požiadavky na servisnú podporu až do uzatvorenia servisného prípadu všetky  požadované 
informácie, ktoré sú nevyhnutné k realizácii servisnej činnosti 

5.14 Záručná oprava pokrýva náklady na náhradné diely a prácu technika spojené s opravou 
chybného dielu alebo výmenou náhradného dielu.  

 

Článok 6 
Náhradné diely  

 
6.1. Náhradné diely, ktoré sú Zhotoviteľom použité pri sprevádzkovaní podporovaného 
technického vybavenia (zariadenia), počas  záručnej doby, sa stávajú súčasťou zariadenia. 
Takto použité náhradné diely sa stávajú vlastníctvom  Objednávateľa. Po výmene dielov je  
Objednávateľ povinný odovzdať chybný diel, ktorý bol nahradený novým dielom 
Zhotoviteľovi. 

 

Článok 7 
Ďalšie dojednania 

 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje včas a bez zbytočného odkladu informovať poverenú osobu 
Objednávateľa o všetkých zistených skutočnostiach, ktoré majú vplyv na činnosť vykonávanú 
Zhotoviteľom alebo ktoré znemožňujú riadne plnenie činnosti Zhotoviteľa. 

7.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela v čase jeho vykonávania a 

mailto:reklamace@digiday.cz
mailto:jiri@digiday.cz
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Zhotoviteľ je povinný mu umožniť prístup na pracovisko. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi kompletne zhotovené dielo v zmysle 
článku 3 odseku 3.4 tejto zmluvy riadne a včas výslovne dodržiac parametre špecifikácie 
diela uvedenej v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

7.4 Objednávateľ je oprávnený v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v článku 
7 odseku 7.3 tejto zmluvy požadovať odstránenie vád úpravou diela tak, aby predmetné dielo 
spĺňalo špecifikácie uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy; 
v prípade, že k takejto úprave diela nedôjde, je Objednávateľ oprávnený požadovať 
primeranú zľavu z ceny diela podľa článku 4 tejto zmluvy. 

 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Zmeny a dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonávané iba po dohode oboch zmluvných 
strán, a to formou číslovaného písomného dodatku riadne podpísaného oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

8.2 Oznámenia budú zasielané na adresy pre korešpondenciu uvedené v článku 1 tejto 
zmluvy doporučeným listom alebo elektronickou poštou. Pri pochybnostiach sa má za to, že 
oznámenie je doručené dňom a hodinou odoslania e-mailovej správy, oznámenie odoslané 
doporučenou poštou sa považuje za doručené na tretí deň od dátumu pečiatky poštového 
úradu na podacom lístku. Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu bežné záležitosti, ktoré nemajú 
charakter oficiálneho oznámenia napr. vyjasňovanie stanovísk, výmenu názorov a pod. 
vybavovať telefonicky. 

9.3 Tato zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v troch rovnopisoch s platnosťou 
originálu. Zhotoviteľ dostane jeden rovnopis a Objednávateľ dva rovnopisy. 

9.4. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa riadi právnym poriadkom Slovenskej 
republiky. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.  

9.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
deň po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv.  

 

Vo Žiline dňa 25.1.2023 V Bratislave dňa: 25.1.2023 

 

 

 

……………………………...…… ……………………………...…… 

RNDr. Ján Mäsiar, riaditeľ  Ing. David Stružka, konateľ 

  

  

 


