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ZMLUVA O DIELO

č 1/2013 (ďalej len "zmluva")
uzatvorená podl'a § 536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávatel':
Sídlo:
Krajina
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
e-mail:
Internetová adresa:

Základná škola s materskou školou
Školská 4 ,Chorvátsky Grob,
Slovenská republika,
PaedDr. Ľudmila Košťáliková
31816916
2021668110
Prima banka a.s. Pezinok
6607564002/5600
02/45996410
riaditel@skolachorvatskygrob.sk
www.zschgrob.edupage.sk
(ďalej len "objednávatel"')

Zhotovitel':
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ: 1045774312
Bankové spojenie: Vúb a.s.
Číslo účtu: 2932379259
Spoločnosť zapísaná v Obvodný úrad Bratislava č.žr: 110-170726

(ďalej len .zhotovlter")

Branislav Štefanovič
Topoľčianska 1 ,Bratislava
Branislav Štefanovič
43703593

Čl.II
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo: .maliarsko rekonštrukčné práce zš
as mš Chrvátsky Grob v zmysle cenovej ponuky", ktorá je súčasťou tejto zmluvy

Čl. III
Podmienky vykonania diela

2. Všetky práce a dodávky, ktoré bude zhotoviteľ realizovať musia byť schválené objednávatel'om.

1. Objednávateľ odovzdá zhotovitel'ovi stavenisko do 30 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy
obidvoma zmluvnými stranami. O odovzdaní staveniska bude spísaný zápis podpísaný
zástupcami zmluvných strán.

3. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela písomne vyzve objednávateľa na jeho prevzatie. Písomná výzva
musí byť doručená objednávateľovi najmenej päť pracovných dní pred odovzdaním diela.

2. Zhotoviteľ vykoná a odovzdá dielo najneskôr do 10.8.2013

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom certifikáty a osvedčenia použitých materiálov
a výrobkov, výsledky všetkých vykonaných skúšok a meraní, príslušné časti stavebného denníka,
a to dvakrát v tlačenej podobe.



Čl. IV
Cena za dielo

5. O odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti vyhotovia zmluvné strany zápis o odovzdaní diela.

6. Povinnosť vykonať dielo bude splnená okamihom podpisu zápisu o odovzdaní diela povereným
zástupcom objednávateľa.

1. Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov po dôkladnom oboznámení sa Zhotovitel'a s východiskovými
podkladmi.

2. Cena za dielo je 9 165,00.€ s DPH.

Čl. V
Platobné podmienky

3. Cena za dielo uvedená v bode 2 a 3 tohto článku je konečná a zhotovitel' nie je oprávnený ju
zvýšiť ,iba v prípade dodatočných prác po odsúhlasení objednávatel'om

1. Objednávatel' poskytne zálohu z ceny za vykonanie diela.

2. Cenu za dielo uhradí objednávatel' bankovým prevodom na účet zhotovitel'a, a to na základe
faktúry s náležitosťami .

3. Súčasťou faktúry bude aj súpis vykonaných prác a dodávok pri realizácii diela, potvrdený
objednávatel'om.

4. Zhotovitel' vystaví objednávatel'ovi faktúru najneskôr do 14 dní odo dňa potvrdenia súpisu
vykonaných prác stavebným dozorom objednávateľa.

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podl'a bodu 2, 3 a bodu 4 tohto článku je
objednávatel' oprávnený ju vrátiť zhotovitel'ovi. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti. Doručením opravenej faktúry zhotovitel'ovi začína plynúť nová 30 dňová lehota
splatnosti.

Čl. VI
Zodpovednosť za vady a spôsobenú škodu

1. Objednávatel' sa zaväzuje, že prípadné vady diela uplatní bezodkladne po ich zistení písomnou
formou.

2. Pokia l' sa písomne zmluvné strany nedohodnú inak, zhotovitel' sa zaväzuje odstr-ániť závady do
troch dní od doručenia písomnej reklamácie. O odstránení vád sú zmluvné strany povinné bez
zbytočného odkladu vyhotoviť protokol, ktorý bude podpísaný zástupcami oboch zmluvných
strán.Za každý deň omeškania s odstránením vady zaplatí zhotovitel' zmluvnú pokutu 50 Eur na
účet objednávateľa.

5. O náklady spojené s odstránením vád diela podl'a bodu 4 tohto článku sa znižuje cena za díelo
uvedená v Čl. IV bod 2. 3 tejto zmluvy.

3. Zhotovitel' je povinný odstrániť vady na diele na vlastné náklady. Zhotovitel' nemá nárok na úhradu
nákladov za vykonané práce, použitý materiál a ani na úhradu akýchkol'vek iných nákladov, ktoré
mu z titulu odstránenia vád vzniknú.

4. Ak zhotovitel' neodstráni vady diela v dohodnutom termíne, má objednávatel' právo zabezpečiť
odstránenie vád diela prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.



Čl. IX
Zánik zmluvy

6. Ustanovenia tohto článku sa primerane použijú aj na odstránenie vád, ktoré sa vyskytnú na diele
počas trvania záručnej doby. V prípade uplatnenia postupu podľa bodu 4 tohto článku je zhotoviteľ
povinný uhradiť náklady spojené s odstránením vád diela do 15 dní odo dňa doručenia faktúry.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na majetku objednávatel'a spôsobené činnosťou
zhotoviteľa alebo zanedbaním jeho povinností.

8. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 2 (dvoch) rokov odo dňa podpisu zápisu
o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

Čl. VII
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti si budú doručovať na adresu sídla zmluvnej
strany uvedenú v čl. I tejto zmluvy. V prípade, že nebude možné písomnosť doručiť na adresu
sídla zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve, písomnosť sa po troch dňoch od vrátenia
nedoručenej zásielky odosielateľovi považuje za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený
za zmluvnú stranu konať, sa o tom nedozvie.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky zmeny identifikačných údajov ( napr. zmenu sídla,
oprávnených osôb atď. ) a iných skutočností potrebných pre riadne a bezproblémové plnenie
zmluvy, bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.

1. Zmluva zanikne dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.

2. Právny úkon podľa bodu 1 tohto článku musí byť písomný a doručený druhej zmluvnej strane, inak
je neplatný.

3. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka v platnom znení, resp. v prípadoch upravených v tejto zmluve.

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade opakovaného porušenia podmienok
realizácie diela vyplývajúcich z tejto zmluvy zhotovitel'om.

Čl. X
Spoločné a záverečné ustanovenia

5. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

6. Ak zhotoviteľ nezaháji stavbu do 10 dní od podpisu zmluvy, objednávateľ má právo na
jednostranné odstúpenie od tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa v tom prípade zaväzuje uhradiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% zo zmluvnej ceny s DPH.

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po
zverejnení zmluvy na webovom sídle objednávatel'a.

2. Zmluvná strana, ktorá sa dostane do omeškania s úhradou peňažných plnení podľa tejto zmluvy,
je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za
každý aj začatý deň omeškania.



Za objednávatel'a:

/. v~~6)dt(/J
Za zhotovitel'a:L------
...........................................

3. Ustanovením povinnosti zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu nie sú dotknuté nároky objednávatel'a
na náhradu škody. Objednávatel' je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú
pokutu.

4. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá tri rovnopisy
a zhotoviteľ dva rovnopisy.

5. Meniť alebo doplňat' ustanovenia tejto zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov,
podpísaných oboma zmluvnými stranami.

6. Táto zmluva bola uzavretá dobromyseľne, slobodne a vazne, určite a zrozumiteľne, nebola
uzavretá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok.

7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.

• č.1 - cenová ponuka

8. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných
strán.

9. Na právne vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu
vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

10. Táto zmluva je vyhotovená na šiestich stranách.

11. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

V Bratislave 28.06.2013

PaedDr. Ľudmila Košťáliková Štefanovič Branislav

poverená vedením ZŠ s MŠ stavebná činnosť

I
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