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Zmluva o dielo 
(v zmysleust. § 536  a nasl.  zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov) 

 

uzatvorená medzi stranami 

 

 

1. Obchodné meno:Základná škola Zvolen 

so sídlom:Martina Rázusa 1672/3 

IČO: 37888421 

DIČ: 20201668572 

bankové spojenie: VÚB, a.s. 

číslo účtu: SK7502000000000008136412 

Oprávnený konať v mene spoločnosti: Mgr. Ondrej Kanka 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

2. Obchodné meno: Steel Trades.r.o. 
so sídlom:Nám. M.R. Štefánika 10, 97701 Brezno 

IČO: 36044661 

IČ DPH: SK2021558044 

bankové spojenie:ČSOB, a.s. 

číslo účtu:SK5275000000004022826469 

Oprávnený konať v mene spoločnosti: Milan Švantner 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

 

za nasledovných podmienok: 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy. 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinnosti strán tejto zmluvy pri realizácií diela uvedeného 

v ods. 2 tohto článku. 

2. Dielom podľa tejto zmluvy je uskutočnenie schválenej objednávateľom v rozsahu a stanovenej 

cenovou ponukou. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť dielo podľa tejto zmluvy a podľa cenovej ponuky č. 1391, 

ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho uskutočnenie 

zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 
5. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zhotoviť podľa pokynov objednávateľa (ďalej len „dielo“), zhotovenie 

a dodanie 2 ks dverí PVC na budovu telocvične, vrátane montáže. 

6. Osobitné požiadavky objednávateľa na zhotovenie diela sú: 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ . 
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Článok II. 

Lehoty plnenia. 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť dielo: 

Do 15.12.2016(deň, mesiac, rok). 

2. Dodržanie lehoty plnenia zhotoviteľom je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa. 

3. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní 

s plnením záväzku uskutočniť dielo. 

4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani po dobu, v ktorej je v omeškaní objednávateľ s platením ceny 

za dielo(alebo jej častí) v lehotách podľa čl. III. 

5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípadoch: 

- ak dôjde k zmene rozsahu prác na diele na základe skutočností, ktoré zmluvné strany 

nemohli v čase uzatvárania zmluvy predpokladať a ktoré nie sú zapríčinené 

zhotoviteľom 

- živelných pohrôm 

- zásahov orgánov štátnej správy alebo samosprávy, ktoré nezavinil zhotoviteľ 

- prekážok spôsobených treťou osobou, ktorým nemohol zhotoviteľ zabrániť 

- omeškania odovzdania staveniska objednávateľom podľa ustanovení tejto zmluvy 

- dočasného prerušenia stavebných prác z príčin na strane objednávateľa. 

V prípade vzniku týchto okolností sa termín ukončenia diela posunie o dobu zodpovedajúcu trvaniu 

týchto okolností. 

 

Článok III. 

Cena za dielo, platobné podmienky. 

 

1. Zhotoviteľovi za zhotovenie diela prináleží odmena vo výške 3 006,30 -EUR (slovom: tritisícšesť,-

EUR tridsať centov), ktorú objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi bezodkladne po prebratí diela.  

Objednávateľ dielo preberie ak je vykonané riadne a včas. 

2.  Cena je stanovená na základe rozpočtu, vypracovaného zhotoviteľom (v zmysle cenovej ponuky). 

3.  Naviac práce, ktoré budú vyvolané objektívnymi príčinami, prípadne na podnet objednávateľa   

budú upravené dodatkami k tejto zmluve v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka, 

v písomnej forme, podpísané obidvoma zmluvnými stranami. 

4.  Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zálohovej platbe vo výške 0,-% z celkovej sumy diela, 

t.j. 0,-,-EUR, ktoré objednávateľ uhradí na účet zhotoviteľa do 14 dní po podpise zmluvy na základe 

zálohovej faktúry. 

5.    Záverečná faktúra je splatná do 7 dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak bude dielo prevzaté 

s vadami a nedorobkami, je objednávateľ oprávnený  pozastaviť preplatenie záverečnej faktúry, nie 

však po dobu dlhšiu ako 7 dní odo dňa prevzatia poslednej odstránenej vady alebo nedorobku 

podľa zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. 

7.  Záverečná faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. 

 

 

Článok IV. 

Podmienky uskutočnenia diela. 

 

A.Povinnosti  objednávateľa. 

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené práv tretích osôb, v súlade 

s podmienkami projektovej dokumentácie, do 7 dní od podpisu zmluvy. 

2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko v stave spôsobilom na začatie prác v súlade 

s projektovou dokumentáciou a s podmienkami tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi na svojom pozemku bezplatné užívanie plôch pre 

skladovanie materiálu a výrobkov zhotoviteľa a vybudovanie zariadení zhotoviteľa nevyhnutných 

pre uskutočnenie diela. 
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4. Objednávateľ je zodpovedný za to, že riadny priebeh prác nebude rušený zásahmi tretích osôb. 

B. Povinnosti zhotoviteľa. 

1. Zhotoviteľ nie je povinný o postupe prác viesť stavebný denník. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo uskutoční podľa podmienok tejto zmluvy a cenovej ponuky 

a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko do 3 dní od odovzdania a prevzatia diela. 

4. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred vopred.  

5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom tiež doklady potrebné na jeho užívanie. 

C.Osobitné ustanovenia. 

1. Vadou pre účely tejto zmluvy sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 

stanovených projektovou dokumentáciou a touto zmluvou. 

2. Nedorobkom pre účely tejto zmluvy sa rozumejú nedokončené práce oproti projektovej 

dokumentácii. 

3. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu objednávateľ a zhotoviteľ zápis s uvedením prípadných vád 

a nedorobkov a termíny ich odstránenia. 

4. Dielo objednávateľ prevezme aj vtedy, keď v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené 

vady a nedorobky, ktoré sami o sebe, ani v spojení s inými, nebránia plynulej a bezpečnej 

prevádzke diela. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevztí 

diela a stanovený termín ich odstránenia, inak sa na ne neprihliada. 
 

 

 

Článok V. 

Sankcie. 

 

1. Pokiaľ zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne uvedenom v čl. II. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť 

objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,01% z ceny diela za každý deň omeškania. 

2. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi  zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny diela za 

každý deň omeškania s úhradou faktúry. 

 

 

Článok VI. 

Záručné doby. 

 

1. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu zápisu a o odovzdaní 

a prevzatí diela.  

2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe odstráni zhotoviteľ v lehote 10 dní od doručenia 

písomnej výzvy objednávateľom zhotoviteľovi. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré majú pôvod v nevhodnom a nesprávnom používaní 

predmetu plnenia a v nedostatočnej a nesprávnej údržbe. 

 

 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Skutočnosti neupravené touto zmluvou sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych 

predpisov. 

2. Táto zmluva môže byť zmenená výlučne písomným dodatkom podpísaným obidvoma stranami. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý je originálom. Jeden exemplár patrí 

zhotoviteľovi a jeden objednávateľovi. 
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4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy, že túto zmluvu uzatvorili 

slobodne a vážne, nie v tiesni, ani v omyle, s jej obsahom sa riadne oboznámili a porozumeli mu, na 

znak čoho ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

V __________________________ dňa __.__. _______ 

 

 

 

 

 

 

_________________________      _________________________ 

zhotoviteľ        objednávateľ 
podpis, odtlačok pečiatky       podpis, odtlačok pečiatky 

 


