Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení právnych
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva“) medzi:
Objednávateľ:
Základná škola
Zastúpený:
Mgr. Miroslavou Chalupskou, riaditeľkou školy
Sídlo:
Kukučínova 480/6, 962 12 Detva
IČO:
378 312 59
DIČ:
202 167 29 39
Bankové spojenie:
OTP banka Slovensko, a.s., pobočka Detva
Číslo účtu:
73 76 801/5200
Tel. číslo:
045/54 55 222
(ďalej len ,,objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel. číslo:
(ďalej len ,,zhotoviteľ“)

Juraj Jágerský
Juraj Jágerský
Kukučínova 225/65
368 753 68
SK 104 525 97 21
Slovenská sporiteľňa
0401543620/0900
0905/167 242

(objednávateľ a zhotoviteľ môžu byť ďalej individuálne označovaní aj ako „zmluvná strana“
alebo spoločne ako „zmluvné strany“)
Článok I
Predmet zmluvy
1.
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo „Rekonštrukcia plota.“ (ďalej len
„dielo“). Presná špecifikácia výrobkov a prác je uvedená v prílohe č. 1 k tejto zmluve.
2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, za podmienok
dohodnutých touto zmluvou, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, platných STN a zároveň sa
zaväzuje ukončené dielo odovzdať v dohodnutom termíne objednávateľovi.
3.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
4.
Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické,
kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami,
ktoré sú na riadne zhotovenie diela potrebné.
Článok II
Čas plnenia
1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a odovzdá dielo podľa článku I tejto zmluvy objednávateľovi
v nasledujúcich termínoch:
a. termín začatia:
25.08.2014
b. termín ukončenia: 31.10.2014
2.
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním
objednávateľovi v súlade s článkom V tejto zmluvy.
3.
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu diela s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa
ods. 1 tohto článku.

4.
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením predmetu
zmluvy o viac ako 30 kalendárnych dní. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.
5.
V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí dielo ešte pred termínom dohodnutým v tejto zmluve,
objednávateľ bude povinný, predmet zmluvy prevziať.

Článok III
Cena za dielo
1.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo bez vád a nedorobkov
dohodnutú cenu.
2.
Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon NRSR č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.
3.
Celková cena diela predstavuje: 19 152,10 € slovom: devätnásťtisícstopäťdesiatdva ........10/100 EUR.
4.
Cena uvedená v ods. 3 tohto článku je cena konečná, pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti
a veci vymedzené touto zmluvou nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela a ktoré umožnia
objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným dielom.

Článok IV
Platobné podmienky
1.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo na základe faktúry vystavenej
zhotoviteľom, po ukončení prác a splnení podmienok tejto zmluvy, v lehote splatnosti 14 dní od jej obdržania.
2.
Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie ceny diela až po jeho riadnom ukončení a podpísaní
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.
3.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude rozpis skutočne vykonaných prác, protokol o odovzdaní
a prevzatí diela podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán.
4.
Faktúra vystavená zhotoviteľom musí mať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí byť v súlade s podmienkami tejto zmluvy. V prípade, že
faktúra príslušné náležitosti nebude obsahovať, objednávateľ je oprávnený takto vystavenú faktúru zhotoviteľovi
do 5 pracovných dní vrátiť, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry
objednávateľovi.
Článok V
Odovzdanie a prevzatie diela
1.
Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo jeho riadnym ukončením v dohodnutom termíne a jeho
protokolárnym odovzdaním objednávateľovi.
2.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo bez vád a nedorobkov prevziať. O prevzatí diela spíšu
zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude podpísaný oprávnenými osobami zmluvných
strán. Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo v prípade zistených vád a nedorobkov, a to až do doby ich
odstránenia.
3.
Zhotoviteľ oznámi najneskôr 3 pracovné dni vopred termín odovzdania diela podľa ods. 1 tohto článku.
4.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom certifikáty a osvedčenia použitých materiálov
a výrobkov, výsledky všetkých vykonaných skúšok a meraní a príslušné časti stavebného denníka.
5.
Zhotoviteľ je povinný do 3 dní od odovzdania a prevzatia diela vypratať stavenisko.
6.
Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom jeho prevzatia na základe protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok VI
Záručná doba a zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má požadovanú akosť, množstvo, je zhotovené podľa podmienok tejto
zmluvy, podľa STN platných v čase realizácie diela, všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť deň nasledujúci po dni podpísania protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela obidvomi zmluvnými stranami. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný
záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. Od uplatnenia požiadavky na odstránenie vád
záručná doba neplynie a začína plynúť až po úplnom odstránení vád zhotoviteľom.

3. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom čo ich
zistil, najneskôr však do 7 pracovných dní od ich zistenia. Písomná forma sa považuje za zachovanú aj v prípade
použitia elektronickej komunikácie formou emailu.
4. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vady do 3 dní od ich nahlásenia. Zhotoviteľ je povinný
reklamované vady bezplatne odstrániť do 15 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne
nedohodnú inak.
5. Zjavné vady a nedorobky, t.j. tie, ktoré objednávateľ zistil alebo mohol zistiť odbornou prehliadkou pri
preberaní diela je objednávateľ povinný uviesť priamo v protokole o prevzatí a odovzdaní diela. Zhotoviteľ je
povinný odstrániť tieto vady a nedorobky v lehote dohodnutej v protokole.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.
7. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave alebo odstránení vady, ktorý bude podpísaný
obidvomi zmluvnými stranami a bude na ňom uvedený dátum odstránenia a popis vady.
8. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade
vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na
odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne.

Článok VII
Sankcie
1.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela v dohodnutom termíne si môže zhotoviteľ
uplatniť u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.
2.
V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela v termínoch podľa tejto zmluvy si môže
objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z ceny diela podľa článku II tejto zmluvy
za každý začatý deň omeškania.
3.
Ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady diela reklamované počas plynutia záručnej doby
je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 15,- € za každý začatý deň
omeškania.

Článok VIII
Vyššia moc
Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, a
zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa najmä o tieto prípady: vojna, mobilizácia, povstanie,
prírodné katastrofy, požiare, atd. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa
vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy
dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy

Článok IX
Ostatné ustanovenia
1.
Zhotoviteľ zodpovedá počas vykonania diela za bezpečnosť, ochranu zdravia pri práci
a požiarnu
ochranu.
2.
Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať
všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
3.
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a zaväzuje sa odstrániť na vlastné náklady
odpady vzniknuté pri realizácii diela, a to najmä pôvodné okná. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v zmysle
účinných právnych predpisov.
4.
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi pri realizácii diela podľa tejto zmluvy potrebnú
súčinnosť a zabezpečí potrebné podklady.
5.
Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje:
a. vadné vykonávanie diela zhotoviteľom, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré ani
v primeranej lehote danej mu objednávateľom zhotoviteľ neodstránil,
b. omeškanie s dodaním diela v zmysle článku II ods. 4 tejto zmluvy.
6.
Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od
zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
Objednávateľ má právo kedykoľvek sa presvedčiť o stave uskutočňovaných
7.

prác a priebežne vyžadovať informácie o stave plnenia predmetu zmluvy.

