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ZMLUVA O DIELO  

 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

č.: 7/2021 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ: ObecSokoľ 
Sídlo: Kostolianska ulica 159/10, 044 31 Sokoľ 
Vzastúpení: Ing. Ľuboš Šuca, starostaobce 
IČO: 00324752 
DIČ: 202 1245039 
Bankovéspojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Telefón: 055 / 729 0468 
E-mail: starosta.sokol@gmail.com 

 
 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 
 

a 

 
Dodávateľ:    Bellimpex, s.r.o. 

Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo 
Štatutárny zástupca:  Mikuláš Németh, konateľ 
IČO:    36705390 
IČ DPH:    SK2022286629 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
Číslo účtu:   SK36 0200 0000 0022 4686 0157 
Registrácia:   OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19019/N 
Tel.:    0915163111 
E-mail:    bellimpex@bellimpex.sk 
 
 

 

(ďalej len „dodávateľ“) 
 

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) 
 

 

 

 

 

Preambula 
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie 
zákazky formou prieskumu trhu, ktorého víťazom sa stal dodávateľ. 
 
 

Článok I. 
Východiskové podklady a údaje 

1.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka dodávateľa doručená objednávateľovi na 
základe Cenovej ponuky zo dňa 20. 07. 2021. 

1.2. Východiskové údaje: Názov zákazky: „Merače rýchlosti“. 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1. Všeobecná špecifikácia predmetu zmluvy 
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 Názov: „Merače rýchlosti“ vrátane príslušenstva, dopravy, ovládacieho softvéru, nastavenia, montáže a 
poučenia obsluhy merača. 

2.2. Funkčná špecifikácia zmluvy: 
Merač rýchlosti BX – 1 / 300 Spomaľ  v počte 1 kus a BX-1 Spomaľ v počte 1 ks. 

2.3. Technická špecifikácia zmluvy: Je uvedená v Prílohe č. 1 - Technické parametre 
 
 

Článok III. 
Fakturačné podmienky 

 
3.1. Fakturácia prebehne po kompletnej, sfunkčnenej dodávke predmetu obstarávania. Úhrada za predmet 

zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu 
verejného objednávateľa. Splatnosť jedinej a konečnej faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia. 

3.2. Faktúra bude obsahovať: 
a) označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, IČO, IČ DPH 
b) číslo faktúry  
c) dátum jej vystavenia  
d) deň odoslania, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia 
e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 
f) predmet fakturácie 
g) fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú čiastku 
h) pečiatku a podpis oprávnenej osoby 

3.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 
dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 
začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi ako rovnopis s označením  „oprava“. 

3.4. Dodávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry. 
3.5. Faktúra bude vyhotovená v dvoch rovnopisoch. 
 
 

Článok IV. 
Zmluvné podmienky 

4.1. Miesto plnenia zmluvy: obec Sokoľ okres Košice- okolie. 
4.2. Čas plnenia: najneskôr do 31. 08. 2021. 
4.3. Objednávateľ požaduje dodanie a nainštalovanie predmetu zmluvy na miesto plnenia uvedené v bode 

4.1.vrátane jeho kompletizácie. 
4.4. Cena diela uvedená v článku 2 tejto zmluvy. Cena je konečná a nemenná. 
4.5. Záručná lehota sa dojednáva na: 

- 60 mesiacov na prehrdzavenie skrinky 
- 60 mesiacov na práce 
- 24 mesiacov na elektronické komponentyzariadenia 
- 12 mesiacov na akumulátor 

4.6. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť bezplatný servis dodaného tovaru počas celej záručnej doby uvedenej 
v bode 4.5. 

4.7. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru alebo nekompletnej 
dodávky, neprevziať dodávku. 

4.8. Dodávateľ predloží pri dodávke doklad preukazujúci technické vlastnosti dodávaného tovaru. 
4.9. Predmet zmluvy musí byť nový, nepoužitý. 
4.10. Dodávateľ je povinný zabezpečiť Opravu alebo výmenu poruchovej časti u zákazníka do 5 dní od 

nahlásenia poruchy počítaných v pracovných dňoch. 
4.11. Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej 

republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a 
všeobecne záväzným právnym predpisom. 

4.12. Dodávateľ ručí za to, že dodaný predmet zmluvy spĺňa všetky technické vlastnosti uvedené v technickej 
špecifikácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto zmluve 

4.13. Pri dodávke a inštalácii predmetu zmluvy bude dodávateľ dodržiavať platné  právne predpisy, týkajúce sa 
ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi.   

4.14. Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov ako aj  subdodávateľov. 
4.15.  Dodávateľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. II tejto zmluvy. 

 
 
 

Článok V. 
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Cena  
 
5.1. Dohodnutá  zmluvná cena vychádza zo záväznej  ponuky, získanej na základe vykonaného Prieskumu trhu 

zo dňa 24. 06. 2021 a je záväzná aj v prípade zmien podmienok, za ktorých bola táto ponuka vypracovaná. 
  

  Cena bez DPH: 3 848,33 €  
 
  DPH 20 %:    769,67 €  
 
  Cena s DPH: 4 618,00 €  
 

5.2.  Dodávateľ prehlasuje, že cena uvedená v bode 5.1. je cenou konečnou bez akýchkoľvek ďalších nákladov. 
Taktiež zahŕňa aj náklady dodávky a inštalácie na mieste plnenia uvedené v bode 4.1. 

 
 

Článok VI. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
6.1. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy: 
6.1.1.  Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené dodávateľovi písomne. 
6.1.2.  Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo Obchodný zákonník (§ 

344  a nasl. Obch. z.). 
6.1.3.  Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená 

dostatočná primeraná lehota na splnenie záväzku a dodávateľ svoj záväzok nesplní. 
6.1.4.  Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj bez určenia dostatočnej primeranej lehoty, ak ideo podstatné 

porušenie zmluvy. 
6.1.5.  Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ak: 

- bol na majetok dodávateľa vyhlásený konkurz 
- bolo proti dodávateľovi začaté konkurzné, alebo vyrovnávacie konanie 
- bol proti dodávateľov pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu 
- dodávateľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať, je v likvidácii. 

6.1.6. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení, ktorému musí  
predchádzať písomné upozornenie na možnosť odstúpenia. 

6.2. Odstúpenie dodávateľa od zmluvy: 
6.2.1. Odstúpenie od zmluvy (§ 345 a § 346 Obchodného zákonníka) musí byť vždy oznámené objednávateľovi 

písomne. 
6.2.2. Pri odstúpení od zmluvy na strane dodávateľa sa dodávateľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 500 € do piatich pracovných dní od doručenia výpovede objednávateľovi na účet uvedený 
v záhlaví tejto  zmluvy. 

6.2.2. Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak objednávateľ neplní 
zmluvné podmienky všeobecne alebo v ustanovenej lehote, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce, alebo 
inak dodávateľovi znemožní dodávku predmetu zmluvy a dodávateľ si v zmluve vyhradil možnosť 
odstúpenia od zmluvy. 

 
 

Článok VII. 
Zodpovednosť za škodu 

 
Zodpovednosť za škodu spôsobenú dodávateľom počas dodávky predmetu zmluvy na majetku 
objednávateľa a iných právnychsubjektoch. 

7.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia potrebné naodvrátenie 
škody alebo na jej zmiernenie. 

7.2. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú 
druhej strane. 

7.3. Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej strane aj porušením povinností stanovenej 
Obchodným zákonníkom (§ 757 Obchodného zákonníka: Pre zodpovednosť za škodu spôsobenú 
porušením povinností ustanovených týmto zákonom platia obdobne ustanovenia § 373 a nasl.). 

7.4.  Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v odstavcoch 7.2 
a 7.3., zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou, určujúcou 
zodpovednosť (§ 374, ods. 1 Obchodného zákonníka). 

 
 

Článok VIII. 
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Záverečné ustanovenia 
 

8.1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch 
zmluvných strán.  

8.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia.     

8.3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch: 2 x pre objednávateľa a 1 x pre dodávateľa. 
8.4 Neoddeliteľnú časť tejto Zmluvy tvoria prílohy: Č. 1 Technická špecifikácia 
       Č. 2 Cenová ponuka zo dňa 20. 07. 2021  
 
 
 
 
 
     
 
 
V Sokoli, dňa 6.8.2021     V Štúrove, dňa 6.8.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednávateľa       Za dodávateľa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............................    ......................................... 
Ing. Ľuboš Šuca,    Mikuláš Németh, 
starosta    konateľ    
   
 



B E L L I M P E X  s.r.o.,  Kossuthova 6,  943 01  Š t ú r o v o
-------------------------------------------------------------------------------------

IČO: 36 705 390, obchodný register okr. Súdu Nitra Vl.č. 19019/N
 IČO: 36705390 , IČ DPH: SK2022286629

www.bellimpex.sk, e-mail: bellimpex@bellimpex.sk  ,    tel.  0915/163 111

MERAČ RÝCHLOSTÍ VOZIDIEL 

DOPRAVNÉ ZARIADENIE 

Technické parametre: BX – 1 SPOMAĽ

Typ: BX - 1 ,, S P O M A Ľ ,, 
Výrobca: BELLIMPEX s.r.o.  Slovensko
Rozmer: 800 x 660 x 140 mm /zariadenie má akumulátor/
Skelet: nerezová
Predný panel: čierny hliníkový panel s červeným plexisklom
Displej: 3-miestny 188
Merací rozsah: 10 – 199 km/h
Výška LED displeja 188: 250 mm 
Výška LED nápisu SPOMAĽ: 95 mm
Viditeľnosť: cca.  150-200 m
Farba LED: červený (podľa vyhlášky o CP zákona SR)
Okrajová fólia: 10 ročná HI reflexná fólia 3M
Nápis RÝCHLOSŤ a km/h: 10 ročná HI reflexná fólia 3M
Radar:                        doppler radar 
Radar dosah: až 300 m
Presnosť: +/- 1 km/h 
Regulácia jasu: automatická, v noci neoslepuje vodičov
Alternatíva:                                        Solárny set 110 W + Akumulátor 40 Ah
Napájanie: 230V/50 Hz  aktívny príkon alebo z VO                                     
Akumulátor:             min. 21 Ah 
Doba nočného nabíjania: min. 6 hodín/za 24 hodín
Štatistika 270 dní: tabuľky, grafy, možnosť úpravy v Exceli, V85
Nastavenie: cez Bluetooth
Štatistika:                                           270 dní
Prenos dát:                                          cez Bluetooth
Prezeranie štatistiky:                          cez Bluetooth
Alternatíva prenosu:                           cez GSM sieť 
Komunikačné rozhranie:                    Windows 
Montáž: BANDIMEX páska , Univerzálne svorky

               



B E L L I M P E X  s.r.o.,  Kossuthova 6,  943 01  Š t ú r o v o
-------------------------------------------------------------------------------------
IČO: 36 705 390, obchodný register ork. Súdu Nitra Vl.č. 19019/N

www.bellimpex.sk  , e-mail:    bellimpex@bellimpex.sk    tel.   0915/163 111  

Technické parametre: BX – 1 / 300 S

Typ: BX – 1/300 ,, S P O M A Ľ ,, 
Výrobca: BELLIMPEX s.r.o.  Slovensko
Rozmer: 800 x 900 x 140 mm /zariadenie má akumulátor/
Skelet:                         nerezová
Predný panel: čierny hliníkový panel s červeným plexisklom
Displej: 3-miestny 188
Merací rozsah: 10 – 199 km/h
Výška LED displeja 188: 300 mm 
Výška LED nápisu SPOMAĽ: 95 mm
Viditeľnosť: cca.  200-250 m
Farba LED: červený (podľa vyhlášky o CP zákona SR)
Okrajová fólia: 10 ročná HI reflexná fólia 3M
Nápis RÝCHLOSŤ a km/h: 10 ročná HI reflexná fólia 3M
Radar:                         doppler radar 
Radar dosah: až 300 m
Presnosť: +/- 1 km/h 
Regulácia jasu: automatická, v noci neoslepuje vodičov
Napájanie: 230V/50 Hz  aktívny príkon alebo z VO                                     
Akumulátor:             min. 40 Ah 
Doba nočného nabíjania: min. 6 hodín/za 24 hodín
Štatistika 270 dní: tabuľky, grafy, možnosť úpravy v Exceli, V85
Nastavenie: cez Bluetooth
Štatistika:                                          270 dní
Prenos dát:                                        cez Bluetooth
Prezeranie štatistiky:                         cez Bluetooth
Alternatíva prenosu:                         cez GSM sieť 
Komunikačné rozhranie:                  Windows, Android
Montáž: BANDIMEX páska , Univerzálne svorky

mailto:bellimpex@bellimpex.sk
http://www.bellimpex.sk/


Dátum vystavenia
20.07.2021

Platí do
18.09.2021

Celkom bez DPH

Celkom

3 848,33

EUR  4 618,00

CENOVÁ PONUKA
210720123

DODÁVATEĽ
BELLIMPEX sro
Kossuthova 6
94301 Štúrovo
SLOVENSKO

IČO: 36705390
DIČ: 2022286629
IČ DPH: SK2022286629

Telefón: 0915163111
E-mail: bellimpex@bellimpex.sk
Web: www.bellimpex.sk
Vystavil: Branislav Kopček

ODBERATEĽ

Obec Sokoľ
Kostolianska 159/10
044 31 Sokoľ
Slovensko

Suma 4 618,00 EUR

Cenová ponuka na dopravné zariadenie - Merače rýchlostí vozidiel do obce Sokoľ

Č. Názov položky Počet MJ Cena bez DPH DPH Spolu s DPH

1. Merač rýchlosti BX-1/300 SPOMAĽ 1,00 ks 1 750,00 20 % 2 100,00

Napájanie na VO, min. 6 hodín

2. Merač rýchlosti BX-1 SPOMAĽ 1,00 ks 1 658,3333 20 % 1 990,00

3. ALU - Výložník 1,5 m 1,00 ks 70,8333 20 % 85,00

4. Stĺp 8,9 cm pozink 5 m 1,00 ks 104,1667 20 % 125,00

5. Osadenie stĺpu 1,00 ks 190,00 20 % 228,00

výkop a betonovanie

6. Paušálna doprava 1,00 ks 75,00 20 % 90,00

V Cene:
- Záruka 60 mesiacov na prehrdzavenie skrinky
- Záruka 60 mesiacov na práce
- Záruka 24 mesiacov na elektronické komponenty
zariadenia
- Záruka na 12 mesiacov na akumulátor
- Inštalácia a nastavenie zariadenia
- Atrapa Kamery ku každému zariadeniu
- Reklamná tabuľka

Objednávateľ zabezpečí:
- 1 x Nosný stĺp na zariadenie podľa potreby po dohode
z dodávateľom
- Prípojku 230V/50Hz podľa potreby po dohode z
dodávateľom
- Povolenie na osadenie zariadenia. ( Dodávateľ
nepožaduje predložiť) Pečiatka a podpis

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk


