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ZMLUVA O DIELO  

uzatvorená podľa § 536 a násl.zákona č.513/1991 Z.z. (Obchodného zákonníka) 

 v znení zmien a doplnkov 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Obstarávateľ:     

Základná škola, 053 62 Bystrany 13, Slovenská republika 

Zastúpený: Mgr. Júlia Čurillová – riaditeľka školy 

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. 

ČÚ: 7524963002/5600 

IČO: 35545984 

IČ DPH: 2021673346 

1.1 Zhotoviteľ: 

Vo výške, s. r. o. 

Nálepkova 35/288 

053 11 Smižany 

Slovenská republika 

Zastúpený: Lukáš Marek, konateľ 

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s. 

ČÚ: 2620841985/1100 

IČO: 44840225 

2 PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je Celková oprava plastového obkladu na objekte Základnej    

školy v havarijnom stave v rozsahu podľa priloženého rozpočtu a cenovej ponuky, ktorá 

bola vybratá ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

2.3 Obstarávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela cenu podľa 

čl. 5 tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.  

3 MIESTO ZHOTOVENIA DIELA 

3.1 Zhotoviteľ bude vykonávať dielo v areáli Základnej školy so sídlom v Bystranoch.  

4 TERMÍN PLNENIA 

4.1 Zhotoviteľ začne s vykonaním diela predmetu zmluvy najneskôr do 10 dní od 

podpísania zmluvy a ukončí najneskôr do 2 mesiacov od podpísania zmluvy. 
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4.2 Priestory k vykonaniu diela odovzdá obstarávateľ zhotoviteľovi do 10 dní od podpísania 

zmluvy. 

5 CENA DIELA 

5.1 Zmluvné strany pre zhotovenie diela podľa čl. 2  tejto zmluvy dohodli cenu v celkovej 

výške 8170 € bez DPH, ktorá je konečná a obstarávateľ nebude akceptovať žiadne práce 

navyše, cena je v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách. Zhotoviteľ nie je platcom 

DPH. 

5.2 V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s predmetom 

zhotovenia a vyplývajúce pre zhotoviteľa z tejto zmluvy. 

6 PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela uhradí obstarávateľ na základe 

faktúry.    

6.2 Podkladom pre vystavenie faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela 

potvrdený obidvoma zmluvnými stranami; jeho súčasťou bude súpis vykonaných prác a 

dodávok vystavený  zhotoviteľom. 

6.3 Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

6.4 V prípade nedodržania lehoty splatnosti faktúry zaplatí obstarávateľ zhotoviteľovi úrok 

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

7 Objednávateľ do 5 dní od uzatvorenia zmluvy poskytne zhotoviteľovi preddavok na 

zakúpenie materiálu v celkovej výške 3000 € z ceny diela.  

8 VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVENEJ VECI 

8.1 Vlastníkom zhotovenej veci až do zaplatenia celkovej dohodnutej ceny obstarávateľom 

je zhotoviteľ. 

9 ODOVZDANIE DIELA 

9.1 O odovzdaní diela  bude spísaný spoločný zápis o odovzdaní a prevzatí  diela, z ktorého 

bude zrejmý stav diela v okamžiku jeho prevzatia obstarávateľom. 

10 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa  objednávky a  

že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Za vady 

vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 

povinností. Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

poskytnutých obstarávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil obstarávateľa a ten na ich 

použití trval.    
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10.3 Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela obstarávateľom. 

10.4 Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný odstrániť vady diela bez zbytočného 

odkladu, najneskôr do 20 dní od oznámenia objednávateľom.  

11 OSTATNÉ USTANOVENIA 

11.1 V prípade dočasného prerušenia, alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov 

na strane obstarávateľa, zaplatí obstarávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady. 

11.2 Zhotoviteľ pri meškaní s termínom plnenia  podľa bodu 4.1,4.2 uhradí zmluvnú pokutu 

z ceny diela, a to vo výške 0,05% za každý deň omeškania. 

11.3 Obstarávateľ v dohodnutom čase realizácie diela bude spolupôsobiť tak, aby dielo bolo 

realizované plynulo bez zásahu tretích osôb. 

11.4 V prípade vzniknutých prekážok zo strany obstarávateľa, alebo prekážok vis major, 

ktoré budú brániť zhotoveniu diela, čas zhotovenia sa predĺži o dni, počas ktorých trvali 

prekážky. 

11.5 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržanie BOZ, PO a ochrany životného 

prostredia, Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecno-technických požiadavkách na 

výstavbu ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia zhotoviteľa v dotknutej časti 

areálu u zhotoviteľa pri výkone svojich prác. 

11.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať pracovisko v poriadku a čistote a takto ho aj odovzdať 

po ukončení prác. 

11.7 Obstarávateľ zabezpečí  pre zhotoviteľa stavebnú pripravenosť  

 plochu pre odstávku a manipuláciu so stavebnou technikou  

 sociálne zariadenie v primeranom rozsahu 

 prípojku vody a elektriny 

11.8 Povereným zástupcom zhotoviteľa na stavbe je p. Lukáš Marek, konateľ Vo výške, s. r. 

o. 

12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1 Zmluvu možno meniť, alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných 

strán, podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných  strán. 

12.2 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach. Každá zo zmluvných  strán 

dostane po jednom vyhotovení zmluvy. 

 

V Bystranoch, dňa 07.07.2011 V Smižanoch, dňa 07.07.2011 

 

Za obstarávateľa 

 

Za zhotoviteľa 

Mgr. Júlia Čurillová - riaditeľka školy 

 

Lukáš Marek – konateľ s. r. o. 

  

 


