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Zmluva o dielo č. VO/02/06/2013- 6 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

1. Zhotoviteľ:                           Blažej Jacko 
 

     Sídlo:                                    Michalovská 1417/88, 073 01 Sobrance 

     Štatutárny orgán:                   Blažej Jacko,  majiteľ 

     IČO:                                      43010334 

     DIČ:                                     1075619622 

     IČ DPH:                                 SK 1075619622 

     Bankové spojenie:                 ČSOB a.s., Michalovce 

     Číslo účtu:                             4003280392/7500 

     Právna forma:                        SZČO 

   Osoba oprávnená konať   

   v mene zhotoviteľa:                Jaroslav Vargoško 

 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

a 

2. Objednávateľ:  Základná škola Krymská 5 
 

    Sídlo:  Krymská 5, 071 01 Michalovce 

    Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Porvaz,  riaditeľ 

    IČO: 170 807 62 

    DIČ:  2021635671 

    IČ DPH:  neplatca DPH 

    Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko , a.s.  

    Číslo účtu:  425 042 2001/5600 

    Právna forma: 

    Tel.číslo:                                                     

 rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

 056/64 35 879 

   Osoba oprávnená konať   

   v mene objednávateľa: 

  Mgr. Jozef Porvaz 

  

 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

I. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II tejto 

zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú 

cenu podľa článku VI tejto zmluvy.  

3.      Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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( ďalej len" zákona o verejnom obstarávaní"). Verejný obstarávateľ na predmet zákazky tejto 

zmluvy použil postup verejného obstarávania - prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou. 

 

II. 

Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať a namontovať do jednotlivých pavilónov 

v sídle objednávateľa  442 ks interiérovych celotieniacich  horizontálnych žalúzii  a 7 ks sieťok 

proti hmyzu v súlade s predloženou cenovou ponukou zhotoviteľa , ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto 

zmluve . 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých 

pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy. 

 

III. 

Vykonanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II 

tejto zmluvy s termínom začatia plnenia do 14  dní po doručení  záväznej objednávky, a s termínom 

ukončenia plnenia do 30 dní po prevzatí záväznej objednávky. 

 2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa, predpokladaný 

začiatok prác je v súlade s výzvou č. VO/02/06/2013-1 stanovený na mesiac august 2013. 

 3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú 

súčinnosť. O prevzatí dokončeného a namontovaného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol 

podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa 

považuje za deň odovzdania diela.  

4. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa 

odovzdaním predmetu diela. 

IV. 

Povinnosti objednávateľa  

1.  Dokončené dielo prevezme Mgr. Jozef  Porvaz. 

2.  Objednávateľ zabezpečí a zodpovedá za koordináciu činnosti iných pracovníkov s činnosťou     

pracovníkov zhotoviteľa. 

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

cenu. 

 

V. 

Povinnosti zhotoviteľa  

1.    Pri vyhotovení diela podľa tejto zmluvy zhotoviteľ zodpovedá za ochranu a bezpečnosť zdravia 

svojich zamestnancov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a ochrane zdravia, 

dodržiavanie ustanovení zákona č.562/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z.z. o 

ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhl. MV SR č. 591/2005 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. 

2.    Zhotoviteľ zabezpečí výkon prác podľa vlastného technologického postupu pri zohľadnení rizík v 

zmysle Zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, taktiež zabezpečí dodržiavanie zásad 

bezpečnej práce svojich zamestnancov v súlade s ustanoveniami citovaného zákona. 
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3.   Zhotoviteľ sa zaväzuje dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov a 

dodržiavať všetky zmluvné podmienky, interné smernice a postupy s ktorými bude preukázateľne 

oboznámení pri vstupnej inštruktáži. V prípade, že objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa 

zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, 

môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody, 

alebo nabehnutých nákladov. 

4.    Ak zhotoviteľovi vlastnou činnosťou z materiálov a surovín, ktoré doviezol do areálu a použil pri 

realizácií predmetu zmluvy, vzniknú odpady, vystupuje ako pôvodca odpadu a je povinný s takto 

vzniknutým odpadom nakladať v súlade s platnými predpismi pre oblasť odpadov. Zhotoviteľ znáša 

všetky dôsledky za nedodržanie pravidiel zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. a jeho vykonávacích 

predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za zaradenie vzniknutého odpadu podľa Vyhl. MŽP SR č. 

284/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zhromažďovanie a manipuláciu s odpadom 

koordinuje s objednávateľom. V prípade prepravy nebezpečného odpadu zhotoviteľ predloží tiež 

kópiu platného súhlasu na prepravu nebezpečného odpadu príslušného prepravcu. 

5.     Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Vyhl. č.124/2006 Zb. Zhotoviteľ musí prerušiť 

prácu pri ohrození osôb a majetku, alebo pri podozrení, že zamestnanci sú pod vplyvom alkoholu. 

Zhotoviteľ je povinný okamžite oznámiť vznik pracovného úrazu objednávateľovi s cieľom 

zabezpečenia objektívneho vyšetrenia. 

6.     V prípade neplnenia bodov 1 - 5 zo strany zhotoviteľa v rozsahu ohrozujúcom bezpečnosť práce, 

objednávateľ je povinný zastaviť práce a môže odstúpiť od zmluvy o dielo s tým, že zhotoviteľ mu 

uhradí všetky škody, spôsobené omeškaním s realizáciou diela. 

7.     Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných mu 

objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich 

dodržaní písomne trval. 

8.     Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákaz fajčenia v areáli školy. 

9.     Zhotoviteľ znáša škody na zhotovenom diele. Nebezpečenstvo za škody prechádza na 

objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

10.     Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené a budú vykonané všetky skúšky 

preukazujúce kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť, ako aj dodržanie parametrov požadovaných vo 

Výzve č. VO/02/06/2013-1 .  

11.     Technickým pracovníkom zhotoviteľa je : Blažej Jacko. 

 

VI. 

Cena diela a platobné podmienky 

1. Cena za zhotovenie predmetu diela tejto zmluvy je stanovená v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov dohodou zmluvných strán, cenovou ponukou zhotoviteľa zo 

dňa 28.06.2013, zaevid. pod. spis. č. VO/02/06/2013-4, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2.  Cena za zhotovenie diela je 

           bez DPH    5 254,96  € 

           20 % DPH                                        1 050,99  € 

           Cena celkom vrátane DPH      6 305,95 € 

3. Cena obsahuje všetky náklady spojené so zameraním, prepravou, dodávkou a montážou predmetu 

diela.  
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4.    Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela  na základe vystavenej 

faktúry, po podpísaní odovzdávacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. 

5.    Splatnosť faktúry je 30 dní. V prípade omeškania úhrady faktúry si môže zhotoviteľ účtovať úroky 

z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania. 

6.    Objednávateľ môže zhotoviteľovi vyúčtovať zmluvnú pokutu za omeškanie s dodávkou prác v 

termíne, ktorý bol dohodnutý v zmysle článku 3 tejto zmluvy. Táto pokuta je 0,05 % z celkovej 

ceny diela s DPH za každý deň omeškania. 

 

 

VII. 

Záručná doba a zodpovednosť za vady diela 

1. Pri uplatňovaní zodpovednosti za vady diela sa zmluvné strany budú riadiť § 422 a nasl. 

Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zodpovednosti za vady, pokiaľ v tejto zmluve nie sú 

riešené inak. 

2. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu na dielo, t.j. konkrétne dodanie a montáž žalúzií 36 

mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia prác a ich potvrdenia v protokole o  odovzdaní a 

prevzatí diela. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený podľa tejto zmluvy a platných STN a 

že, po stanovenú záručnú dobu bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

4.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi. Za 

vady diela vzniknuté po odovzdaní predmetu diela zodpovedá len vtedy, ak boli spôsobené 

porušením svojich povinností alebo vadnou technológiou práce. 

5. Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za opotrebenie, poškodenie alebo poruchu predmetu 

diela, ktorá bola spôsobená neodborným zásahom, mechanickým poškodením alebo zásahom 

vyššej moci ( požiar, záplava, zemetrasenie a pod.) 

6. Ak zhotoviteľ počas realizácie diela spôsobí objednávateľovi alebo tretej osobe škodu, je povinný 

škodu odstrániť na svoje náklady. 

7.   Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich 

písomného oznámenia objednávateľom. 

 

VIII. 

Sankcie 

1. Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotoviteľom (čl. III bod 1 tejto zmluvy) 

je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela  za 

každý deň omeškania . 

2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je 

objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za 

každý deň omeškania. 

IX. 

Záverečné ustanovenia 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 

prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia 

byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 
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3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim pod dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.  

4. Táto zmluva bola vyhotovená vo štyroch  rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

po dva rovnopisy. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 

slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 

 

           V Michalovciach, dňa  1.8.2013 

 

 

 


