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STOP LUP,  s.r.o. V. Spanyola 23, 010 01 Žilina 
IČO: 45 724 351, IČ DPH: SK2023108483, č.ú. 2920844774 /1100 TATRABANKA  

kontakt: 0902 91 80 81, 041/7630410, stoplup@stoplup.sk 

Licencia na prevádzkovanie technickej služby č.: PT001192  

 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY č.05/2017 

Rozšírenie kamerového systému v obci Jakubany 

Objekt: Obec Jakubany 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 - §565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

I.   Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ:   Obec Jakubany    

sídlo :   Jakubany 555, 065 12 Jakubany 

IČO:  00 32 99 24 

DIČ:  2020698559 

tel.:   +421 4283 651 

zastúpený :  Ing. Ján Krajňák – starosta obce 

 

2. Zhotoviteľ:    STOP LUP, s.r.o. 

    sídlo:      V. Spanyola 23, 010 01 Žilina 

    IČO:    45724351 

    IČ DPH:  SK2023108483 

    zapísaný:  Obchodného registra vedeného Okresným súdom v Žiline, 

   v oddiele: Sro, Vložka č.: 53552/L  

    bankové spojenie :  2920844774/1100 

    telefón / fax :  041/7630410 

    zastúpený:   Mgr. Jana Suďová – konateľ 

  

II.   Úvodné ustanovenia 

(1) Táto zmluva sa uzatvára v súlade so zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti 

súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 634/2005 

Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti. 

(2) Dodávateľ je prevádzkovateľom technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o 

súkromnej bezpečnosti; číslo licencie: PT001192. 

(3) Objednávateľ požaduje poskytnutie služieb v súlade s licenciou dodávateľa podľa zákona č. 

473/2005 Z.z.  

mailto:stoplup@stoplup.sk
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III.   Predmet zmluvy 

1. Predmet diela: 

   Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi kamerový systém ( CCTV ) v rozsahu vypracovaného 

návrhu podľa vopred dohodnutých požiadaviek objednávateľa. 

   Súčasťou  predmetu zmluvy je montáž CCTV a jeho uvedenie do prevádzky, protokol o odovzdaní 

a vyskúšaní diela, vydanie prevádzkových kníh,  návod na obsluhu a zaučenie obsluhy a správcu 

užívateľa.  

 
2. Špecifikácie diela: 
 

a) Špecifikácia diela je stanovená podľa ponuky zhotoviteľa na realizáciu CCTV,  

zo dňa 02.08.2017, ktorá je prílohou tejto zmluvy. Rozsah prác je stanovený na základe cenovej 

ponuky.  

b) Dielo bude nainštalované podľa: 

STN 33 2000-4-41:2007+O1, STN 33 2000-5-51:2010+A11,O1, STN 33 2000-5-54:2012+O1, 

STN 33 2000-4-46:2004, STN 33 2000-5-52:2012-04, STN 33 2000-1:2009, STN IEC 61140, 

STN 34 3100:2001, STN 33 3320:2002, STN EN 50132-1 a ďalších príslušných noriem, 

dodávka, skúšobná a trvalá prevádzka 

Nad inštaláciou bude dohliadať Ing. Martin Čimbora – pre veci technické. 

3.   Výmera dodávky spotrebného materiálu : 

Dodávku kompletného materiálu a zariadení vrátane montážnych prác zabezpečí zhotoviteľ. 

Všetky zmeny súvisiace s inštaláciou a zmeny technológie budú vopred prejednané  

a odsúhlasené oboma stranami a zápis z rokovania bude prílohou tejto zmluvy. 

IV.  Doba plnenia 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce najneskôr do 30. pracovných dní od podpisu zmluvy o dodaní 

diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje ukončiť inštalačné práce na diele do 40. pracovných dní. Do 

tohto času sa nezahŕňa doba prípravy a opustenia pracoviska čo predstavuje dva pracovné dni, a 

nezarátavajú sa ani dni kedy nie je možné vykonávať práce vzhľadom na  poveternostné vplyvy 

prípadne iné skutočnosti brániace vykonávať práce na diele.  

Dielo bude odovzdané do skúšobnej prevádzky s kompletnou dokumentáciou.  

Dokumentácia obsahuje: 

 Odovzdávací protokol,  

 Zápis o prevzatí diela 

 Záručný list na inštaláciu 
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V.   Cena diela 

 1.  Cena za plnenie 

      Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene za  zhotovenie diela špecifikované v oddiele III. tejto 

zmluvy nasledovne: 

 Kamerový systém ( CCTV ) - podľa vypracovanej cenovej ponuky : 

Cena za dielo:    9 514,74, - € bez DPH 

 DPH 20% :     1 902,95, - € 

 Celková cena za dielo :             11 417,69, - € s DPH 

2.   Platobné podmienky 

Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo po vystavení faktúry do 7 dní od 

vystavenia v plnej sume čo činí 11 417,69,- € s DPH spolu s prípadným zvýšením sumy o materiál 

navyše použitý, ktoré si obe strany odsúhlasili. 

VI.   Vlastnícke právo na zhotovenú vec 

      Vlastnícke právo na predmet zmluvy prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa okamihom  

jeho odovzdania prostredníctvom odovzdávacieho protokolu, zápisom o prevzatí diela  

a plnej úhrady fakturovanej čiastky uvedenej v oddiely V. 

VII.   Podmienky vykonania diela 

a) Zhotoviteľ sa zaväzuje  zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa pri plnení diela dodržiavali  

platné pravidlá bezpečnosti práce a požiarnej ochrany ako aj interné bezpečnostno-požiarne 

pokyny zo strany objednávateľa  a ustanovenia tejto zmluvy. 

b) Objednávateľ oboznámi technikov vykonávajúcich inštaláciu diela s bezpečnostnými zásadami  

v objekte objednávateľa. 

c) Objednávateľ zabezpečí pre účely skladovania jednu uzamykateľnú miestnosť na skladovanie 

materiálu a náradia inštalačnej skupiny zhotoviteľa počas celej doby prác na diele. 

d) Objednávateľ zabezpečí dohody a povolenia od majiteľov budov, stĺpov a oporných konštrukcií 

pre káblové trasy, miesta inštalovaných kamier ako i prístup k príslušným miestam. 

e) Objednávateľ zabezpečí prípojky napájacieho napätia v miestach umiestnenia kamier 

a technológie potrebnej k prenosu signálu. 

VIII.   Povinnosti zmluvných strán 

a) Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dielo v termíne dohodnutom v tejto zmluve, 

odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa na dielo vzťahujú a ktoré sú povinné  

k jeho prevzatiu a prevádzkovaniu. 

b) Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dielo kompletné, plne prevádzkyschopné,  

a to na základe písomného preberacieho protokolu, podpísaného oboma zmluvnými stranami.   

c) Zhotoviteľ vykoná preškolenie užívateľov a správcu systému objednávateľa pre CCTV. 
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d) Objednávateľ je povinný dielo prevziať v lehote do 5 pracovných dní od doručenia 

odovzdávacieho protokolu. Po uplynutí tejto doby považuje zhotoviteľ dielo za odovzdané. 

e) Objednávateľ doručí zhotoviteľovi v písomnej forme zistené prípadné nedostatky alebo 

poruchy na diele, ktoré je zhotoviteľ povinný bezodkladne odstrániť 

f) Zhotoviteľ počas skúšobnej doby musí odstrániť prípadné nedostatky. 

IX.   Iné ustanovenia 

a) Nesplnenie ustanovení o záväzkoch objednávateľa zakladá zhotoviteľovi právo na odstúpenie  

od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne. 

b) V prípade, že záväzok zhotoviteľa stanovený v tejto zmluve nebude splnený, má objednávateľ 

právo od zmluvy odstúpiť a na vrátenie preukázateľne zaplatených finančných prostriedkov  

od zhotoviteľa za nedodané dielo. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne. 

X.   Záruka 

Zhotoviteľ ručí za kvalitu ním vykonaných prác diela podľa tejto zmluvy počas 24 mesiacov  

od dátumu odovzdania objednávateľovi za podmienok uvedených v odovzdávacom protokole. 

Reklamácia porúch zariadení musí byť ohlásená zhotoviteľovi v súlade s ustanoveniami uvedenými  

v odovzdávajúcom protokole a to písomne, alebo elektronicky na mail helpdesk@stoplup.sk. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnenej reklamovanej poruchy v záručnej dobe do 

48 hodín v pracovných dňoch od nahlásenia poruchy objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na 

poruchy a škody spôsobené vonkajšími atmosférickými vplyvmi – prepätia z búrky, živelné pohromy, 

mechanické poškodenie – vandalizmus, úmyselným poškodením a neoprávnenými zásahmi tretích 

osôb.   

XI.   Záverečné ustanovenia 

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

Všetky dodatky k tejto zmluve budú vykonané len v písomnej forme, označené poradovými číslami 

a podpísané osobami oprávnenými jednať vo veciach tejto zmluvy. 

Otázky v tejto zmluve neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom. 

Zástupcovia obidvoch zmluvných strán si zmluvu  dôkladne prečítali, súhlasia s celým jej obsahom  

a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

 

V Žiline dňa :   5.10.2017         
  

 za zhotoviteľa        za objednávateľa 

...........................................    .......................................... 
           Mgr. Jana Suďová                            Ing. Ján Krajňák  
        konateľ                   starosta obce 
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Príloha č. 1. 
 
 
Cenová kalkulácia: 
 

Obr. Označenie popis ks 
cena/bez 

DPH 
celková cena 

bez DPH 

 
 

IP CAM 
KOMPAKT 

4M-MZ  

4 Mpx kompaktná kamera IP exteriérová, Day/Night s 
mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 50 m, 1/3” 

4Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie 
2688x1520px @ 25fps, citlivosť 0,03Lux/F1,4 (Color), 
0Lux/F1,4 (IR ON), motor zoom objektív 2,7 - 12 
mm/F1,4, 4x optický zoom, uhol záberu 100° - 35°, BLC, 

HLC, AWB, AGC, WDR, 3DNR, inteligentné funkcie, 
kompresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, ONVIF 

kompatibilné, alarm I/O 2/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD 
kartu max. 128GB, napájanie 12 VDC, 958 mA, POE, 
pracovná teplota -30 ° C do 60 ° C, IP67, rozmery 273,2 × 
95,0 × 96,4 mm, hmotnosť 1,4 kg, montážny box a adaptér 
pre uchytenie na stĺp 

3      497,30           1 491,90     

 
 

IP CAM 
KOMPAKT 

8M-MZ 

8 Mpx kompaktná kamera IP exteriérová, Day/Night s 
mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 50 m, 1/2,5” 
8 Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie 3840 × 
2160 px @ 15 fps, citlivosť 0,05 lx / F1.6 (Color), 0 lx / 
F1.6(IR ON), motor zoom objektív 2,7–12 mm / F1.6, 4x 
optický zoom, uhol záberu 102°–39°, BLC, HLC, AWB, 
AGC, DWDR, inteligentné funkcie, kompresie H.265+ / 
H.265 / H.264+ / H.264, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 

2/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 128 GB, 
napájanie 12 V DC, 958 mA, PoE, pracovná teplota od -30 
°C do +60 °C, IP 67, rozmery 273,2 × 95,0 × 96,4 mm, 
hmotnosť 1,07 kg, montážny box a adaptér pre uchytenie 
na stĺp 

2      610,30           1 220,60     

 
 

IP CAM 
PTZ 2M 

2 Mpx (Full HD) PTZ kamera IP exteriérová, Day/Night s 
mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 100 m, 

1/2,8” CMOS, rozlíšenie 1920 x 1080 px @ 25 fps, citlivosť 
Color 0,05 lx / F1.6, B/W 0,005 lx / F1.6, motor zoom 
objektív 4,5–135 mm / F1.6–F4.4, 30x optický zoom, 

uhol záberu 67,8°–2,77°, horizontálne natáčanie 360°, 
vertikálny náklon od -15° do +90°, ATW, BLC, HLC, AWB, 
AGC, DWDR, 3DNR, kompresie H.264/MJPEG, ONVIF 

kompatibilné, alarm I/O 2/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD 
kartu max. 128 GB, napájanie 24 V AC, 958 mA, PoE+, 
pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 66, rozmery ø 
186 x 309 mm, hmotnosť 3,5 kg, zdroj a držiak na stenu, 
montážny box 

1  1 112,00           1 112,00     

 
 

NVR-4KS2 

Videorekordér IP sieťový 8-kanálový, OS Linux, Quad-

core processor, podporované formáty H.264, H.265, 
MJPEG, MPEG4, záznam max. do 320 Mbps, maximálne 
rozlíšenie 12 Mpx na kameru, alarm I/O 4/2, 2x SATA III 

3.5" HDD max. 12 TB (bez HDD), videoanalýza, 1x 
HDMI(4K) + 1x VGA, podpora ONVIF, podpora IP PTZ 
Dahua, 1x RJ-45 port (10 / 100 / 1000 Mbps), 2x USB (1x 
USB3.0), rozmery 1U, 375 x 281 x 56 mm, hmotnosť 1,65 
kg (bez HDD) 

1      465,00              465,00     

 
 

HDD4000S 
24/7 

SATA DISK 4000GB, 5900 rpm, vhodný do podmienok 
24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS 

2      145,00              290,00     

 
 

HDD6000S 
24/7 

SATA DISK 6000GB, 5900 rpm, vhodný do podmienok 
24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS 

1      205,00              205,00     

  

WIFI prenos 
č.1 

Technológia pre wifi prenos, sektorová anténa 120°, 
pásmo 5 GHz, min 19 dBi, kompatibilná s existujúcou 
sieťou, H+V polarizácia, zabezpečenie odrušenia 
samostatným modulom, AP/client mód, WDS/Bridge, 
regulácia výkonu, konzola 

1      303,80     303,80 
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WIFI Prenos 
č.2 

Technológia pre wifi prenos, smerová anténa max. 20 °, 
pásmo 5 GHz, napájanie cez POE, min 2x25 dBi, 
wifi:802.11n (300Mbit); LAN:10/100 Ethernet, spoločne s 
ramennou konzolou 

6      192,00     1152,00 

 
 IP1 POE 

Kvalitný PoE injector, podporujúci normu IEEE802.3af  
(max. 48 V, 15,4 W), s adaptérom 48VDC 

2        48,20                96,40     

 
 

PAR KR Inštalačná krabica s uchytením na stĺp 4 98,00 392,00 

 
 ARKA 100 

Line-interactive zdroj nepretržitého napájania 230VAC, 
výkon 1000VAi (480W), 4x výstup, LCD informačný panel 

4 185,00 740,00 

 
 

AXON Prepäťová ochrana 6        35,00              210,00     

 
 

Switch Switch 5 port 10/100/1000Mbps 2        18,52                37,04     

 
 

Switch PoE Switch 8 port 10/100/1000Mbps, 4xPoE 2        85,00              170,00     

  Spolu EUR :        7 885,74     

 Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál vrátane uloženia a upevnenia 

 
 

DUTP-5e  
Dátový kábel FTP, tienený, CAT 5e, 4x2x0,5mm, PVC, 
outdoor 

1      220,00     220,00 

  
KAB CYKY Elektroinštalačný kábel CYKY 3x1,5 1        70,00     70,00 

  

TRUBKA 
FXP 

Elektroinštalačná trubka 1        50,00     50,00 

  
Lišta 20x20 Elektroinštalačná lišta 1        20,00     20,00 

  
INST Pridružený materiál, úchyty, kotvy, prechodky, zásuvky, .. . 1 470,00 470,00 

  Spolu EUR :          830,00     

 REKAPITULÁCIA 

  ZAR Zariadenia kamerového systému 1                              7 885,74     

  KAB Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál 1                                 830,00     

  PLOŠ Prenájom plošiny 1 180,00 

  DOK Komplexná správa skutkového stavu 1 10,00 

  PROG Nastavenie systému 1 150,00 

  SMERNICA Vypracovanie bezpečnostnej smernice 1 1,00 

  ZAS Zaškolenie systému 1 8,00 

  CES cestovné a režijné náklady 1 450,00 

  Spolu EUR bez DPH :           9 514,74     

  DPH 20%             1 902,95     

  Spolu EUR s DPH :      11 417,69     

 

 
 
 
 


