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Zmluva o dielo  

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:     Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen 

 zastúpená Mgr. Ondrej Kanka, riaditeľ školy 

  IČO: 37888421 

  DIČ: 2021668572 

  IBAN: SK75 0200 0000 0000 0813 6412 

 

 

 

 

 

  

Zhotoviteľ:          Rastislav Gažúr RG Parket 

                             Lukovská cesta 3104/45 

                      960 01 Zvolen      

                             zastúpený p. Gažúrom Rastislavom 

 IČO : 37061283 

 IČ DPH : SK1020610327 

 Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu vo Zvolene, č. 611-9747 

Bankové spojenie : Tatrabanka , a.s. , pobočka Zvolen, Námestie SNP 63 

                             IBAN :SK43 1100 0000 0026 2878 1307 

 

 

II Predmet plnenia 

 

2.1. Predmetom zmluvy je dodávka prác a materiálov v zmysle objednávky číslo 31/2016 zo dňa 4.5.2016.  

Podkladom  pre uzavretie zmluvy je cenová ponuka zo dňa 26.4.2016. 

2.2. Dielo vykonané v rozsahu podľa bodu 2.1. bude spĺňať platné STN. 

2.3. Zhotoviteľ  bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať  všeobecne  záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

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

podľa článku  III. tejto zmluvy. 

2.5. Drobné zmeny a doplnky, vyplývajúce z operatívnych potrieb pri realizácii diela, budú realizované formou 

zápisu do stavebného denníka a spolu s výkazom  prác vykonaných naviac  budú podkladom  pre 

fakturáciu.  

 

 

III. Cena 

 

3.1. Cena diela v zmysle tejto zmluvy je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení 

3.2. Zhotoviteľ je platcom DPH. 

3.3. Cena za zhotovenie diela  je : 43 169,76 Eur bez DPH . 

 Cena celkom  za zhotovenie diela je : 51 803,71 Eur s DPH. 

3.4. Cena diela môže byť zmenená len na základe dohody zmluvných strán formou písomného dodatku v týchto  

prípadoch:  

- ak sa zmenil rozsah prác oproti odsúhlasenému projektu a zmena má preukázateľne vplyv na cenu 

- ak sa vykonali naviac práce, ktoré nie sú zahrnuté do predmetu zmluvy o dielo a boli požadované a 

odsúhlasené objednávateľom do stavebného denníka 
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IV. Platobné podmienky 

 

4.1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na realizáciu diela, na základe zálohovej faktúry 

vystavenej dodávateľom  v sume  12 000.- Eur , najneskôr  14 dní pred začatím prác na stavbe. 

4.2. Po odovzdaní a prevzatí celého diela na základe súpisu vykonaných prác a dodávok, odsúhlasenom oboma 

zmluvnými stranami,  vystaví   zhotoviteľ faktúru a to do 10 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia 

diela a zašle ju objednávateľovi. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 

4.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu alebo budú uvedené nesprávne 

náležitosti faktúry, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru do 5 dní od obdržania zhotoviteľovi na 

doplnenie alebo opravu. V takom prípade prestane plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začne 

plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.  

 

 

 

V.  Čas plnenia 

 

5.1. Zhotoviteľ  sa zaväzuje vykonať práce, ktoré sú predmetom zmluvy v čase: 

Termín začatia prác: 15.6. 2016  

Termín ukončenia diela: 31.7.2016  

5.2. Prípadné zmeny času plnenia budú dohodnuté formou číslovaných dodatkov k zmluve, podpísaných  

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

 

 

 

VI. Podmienky vykonania diela 

 

6.1. Zhotoviteľ  bude vykonávať práce v pracovných dňoch od 7.30 – 18.00 hod.   

6.2.  Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo. 

6.3. Dielo je vykonané jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi. 

6.4. Dielo bude odovzdávané ako celok v zmysle bodu 2.1. tejto zmluvy. 

6.5. Dňom odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Stavebný denník musí byť na 

stavbe vždy k dispozícii. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou 

diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním je poverený : Ing. Kvetoslava 

Kanuščáková, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú. Prípadnú 

zmenu technického dozoru objednávateľ oznámi zhotoviteľovi do 3 dní. 

6.6. Prípadné zmeny technických riešení, použitých materiálov a výrobkov je zhotoviteľ povinný pred ich 

vykonaním odsúhlasiť s objednávateľom a potvrdiť zápisom do stavebného denníka. 

6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa 

stanú  neprístupnými  minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu 

týchto prác,  bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie 

týchto prác,  je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa.  V prípade,  že sa pri 

dodatočnej kontrole zistí,  že práce neboli riadne vykonané, náklady spojené s odkrytím hradí zhotoviteľ. 

6.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov. 

6.9. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady  odpady,  

        ktoré sú výsledkom jeho činnosti v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. v platnom znení. 

6.10.Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 3 pracovné dni vopred pripravenosť dokončeného diela na odovzdanie.  

 

 

 

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas 

záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady , ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady, ktoré sa objavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 

jeho povinnosti. 

7.3. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť  odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 

povinnosť bezplatne odstrániť vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád 

predmetu plnenia do 5 dní od písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť 
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v čo  najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád bude dohodnutý zmluvnými stranami 

písomnou formou. 

7.5. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a neodstráni vady v dohodnutom termíne v bode 7.4. tejto 

zmluvy,  je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- Eur  za každý 

deň omeškania až do odstránenia vady. 

7.6. Ustanovenia o náhrade škody tým nie sú dotknuté. 

  

 

 

VIII. Záverečné ustanovenia 

 

8.1. Opakované porušovanie povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvy. 

8.2. V prípade podstatného porušenia zmluvy je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená odstúpiť od zmluvy. 

8.3. V prípade skončenia zmluvného vzťahu z akéhokoľvek dôvodu sa zaväzujú zmluvné strany vysporiadať 

svoje záväzky do 30 dní od skončenia vzťahu. 

8.4. Akékoľvek zmeny podmienok dohodnutých touto zmluvou sa budú riešiť písomnými dodatkami 

podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

8.5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, dva pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa. 

8.6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej znením ju vlastnoručne 

slobodne a vážne podpísali. 

8.7. Zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

 

 

                                                                  

IX.Prílohy k zmluve. 

 
9.1.  Atest protisklzných vlastností lakov použitých pri lakovaní podláh 

9.2.  Technický list základného laku  

9.3. Technický list športového laku  

9.4. Certifikát FIBA 

9.5 Protokol o meraní vlhkosti vzduchu ,stien, podkladového betónu, odpruženého roštu a športovej podlahy 

 

 

 

 

 
 Vo Zvolene dňa ........................     Vo Zvolene dňa ........................ 

 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

 

 

 

.................................................                   ............................................. 

        Mgr. Ondrej Kanka                                            p. Rastislav Gažúr 

            riaditeľ školy 

 

 

 

 


