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Zmluva o dielo - návrh 
                             uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

                                                         medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

1. Objednávateľ:                     Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina 

                                                     Rehoľná 2, 040 18 Košice – Krásna 

 Zastúpená:         PaedDr. Veronika Becová, riaditeľka školy 

                                                     IČO: 31942199 

                                                     DIČ:2021208739 

                                                     (ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ :                                 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

                                                               Článok I. 

                                                       Úvodné ustanovenia 

 

Podkladom zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania, ktoré sa uskutočnilo v zmysle zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov 

a súťažných podkladov v uvedenom verejnom obstarávaní. 

Názov zákazky: Výmena okenných a dverných konštrukcií na pavilónoch školy 

 

 Na základe výsledkov tejto súťaže sa uzatvára s víťazom táto zmluva o dielo. 

 

                                                               Článok II. 

                                                           Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa: Výmena okenných a dverných konštrukcií 

na pavilónoch školy  (ďalej len dielo) pre objednávateľa za podmienok a v rozsahu tejto 

zmluvy. 

2. Rozsah a charakter prác sú vymedzené v Špecifikácii predmetu zákazky Príloha č. 1a, 1b, 1c, 

1d,  ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť 

a nebezpečenstvo. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy, protokolárne prevziať predmet zmluvy, ktorý nebude vykazovať 

žiadne vady, v dohodnutom termíne a zaplatiť cenu stanoveným spôsobom. O odovzdaní 

a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu o prevzatí diela. 

 

                                                               Článok III. 

                                      Spôsob a miesto plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Miesto realizácie/ poskytnutia  predmetu zmluvy je   Základná škola s materskou školou sv. 

Marka Križina, Rehoľná 2, 040 18 Košice – Krásna. 

2. Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave plnenia záväzku pravidelne/ raz týždenne/ 

termín si zmluvné strany upravia. 
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3. Zhotoviteľ je pri vykonaní diela viazaný pokynmi  objednávateľa. 

4. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi na schválenie rozhodujúce písomnosti, týkajúce 

sa závažných úkonov a rozhodnutí, ktoré nie sú súčasťou plnenia zhotoviteľa podľa tejto 

zmluvy, no ich potreba vyplynie v priebehu plnenia zhotoviteľa. Objednávateľ do troch 

pracovných dní od doručenia písomností predložených mu na schválenie zhotoviteľom, doručí 

svoje stanovisko- pripomienky alebo doplnenia na zapracovanie, do vlastných rúk zhotoviteľa. 

5. Postúpenie práv a záväzkov zhotoviteľa zo zmluvy na tretie osoby je možné len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 

 

                                                            Článok IV. 

                                                            Cena diela 

 

1. Cena zhotovenia predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je: 

Cena za zhotovenie diela bez DPH je :     € 

Cena za zhotovenie s DPH je:     € 

2. Objednávateľ neposkytuje na predmet zmluvy žiadne preddavky ani zálohy. 

3. Faktúra vystavená zhotoviteľom  musí obsahovať predpísané náležitosti ( náležitosti 

účtovného dokladu) a jej splatnosť začne plynúť po jej obdŕžaní objednávateľom. K faktúre 

musí byť priložený protokol o prevzatí diela podpísaný zástupcami oboch strán. 

4. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v lehote splatnosti do  30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. 

 

                                                             Článok V. 

                                             Termín plnenia a zmluvné sankcie 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy 

v termíne do  31. 03. 2016 

2. Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu v prípade nedodržania zmluvných termínov 

uvedených v zmluve vo výške 0,03 % z ceny predmetu zmluvy za každý začatý deň 

omeškania. 

3. V prípade zásahu vyššej moci je dotknutá zmluvná strana povinná túto skutočnosť  ihneď 

oznámiť druhej strane a preukázať jej trvanie. 

4. Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté  nároky zmluvných strán  na náhradu škody 

podľa § 373 Obch. zákonníka. V prípade vzniku škody, najmä neplnením povinnosti 

vyplývajúcej z tejto zmluvy ,druhej zmluvnej strane,  má poškodená zmluvná strana nárok na 

náhradu škody, ktorá jej tým vznikne. 

5. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný 

zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,1 % z nezaplatenej sumy za každý deň 

omeškania. 

 

                                                              Článok VI. 

                                   Nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za vady 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je spracovaný s odbornou starostlivosťou, 

kvalitne a zodpovedne v súlade s STN  všeobecne platnými stavebno- technickými zásadami, 

v súlade so stavebným zákonom a ostatnými všeobecne záväznými predpismi. 
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2. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na predmet zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy záručnú dobu 

24 mesiacov. Záručná doba začne plynúť odo dňa, protokolárneho odovzdania a prevzatia 

predmetu zmluvy. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas 

záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

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

5. Reklamáciu vykoná objednávateľ písomným spôsobom s popisom vady v lehotách podľa 

§562 Obch. zákonníka.  

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady diela do 14 dní od písomného uplatnenia oprávnenej 

reklamácie objednávateľa. 

 

                                                              Článok VII. 

                                                     Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Od tejto zmluvy  možno odstúpiť v prípadoch a podľa podmienok  v nej uvedených. 

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak, bez jeho zavinenia, mešká zhotoviteľ 

s odovzdaním diela o viac ako 15 dní a tento záväzok nesplnil ani v dodatočnej lehote 

poskytnutej objednávateľom, ktorá nemôže byť dlhšia ako 15 dní. 

3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak je objednávateľ v omeškaní, neposkytol súčinnosť 

podľa tejto zmluvy ani v dodatočnej lehote danej zhotoviteľom, ktorá musí byť minimálne 15 

dní. 

4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak bude objednávateľ v omeškaní so zaplatením 

peňažnej sumy fakturovanej zhotoviteľom podľa tejto zmluvy o viac ako 15 dní po lehote 

splatnosti a záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote poskytnutej zhotoviteľom v dĺžke 

najmenej 15 dní. 

5. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú ku dňu doručenia odstúpenia od zmluvy druhej 

strane. (Zmluvné strany vysporiadajú svoje záväzky a pohľadávky podľa stavu ku dňu 

ukončenia zmluvy. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie časti diela, ktoré boli riadne vykonané 

a odovzdané objednávateľovi.) 

 

                                                              Článok VIII. 

                                                         Ďalšie ustanovenia 

 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu čl. II. tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. 

3. Písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny alebo zániku zmluvného vzťahu založeného touto 

zmluvou alebo skutočnosti z tohto vzťahu vyplývajúce si zmluvné strany doručujú poštou ako 

doporučenú zásielku. Povinnosťou doručujúcej strany doručiť písomnosť sa splní, len čo 

adresát písomnosť prevezme alebo len čo ju pošta vráti doručujúcej zmluvnej strane ako 

nedoručiteľnú alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím 

adresáta. Účinky doručenia nastanú vtedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne. 

 

 

 

 

                                                              Článok IX.  

                                                       Záverečné ustanovenia 
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1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

2. Strany vyhlasujú, že ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, je 

neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy právneho úkonu alebo z jeho obsahu alebo 

z okolností, za ktorých k nemu došlo, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného 

úkonu. 

3. Zmeniť alebo doplniť obsah zmluvy je možné len formou písomného dodatku podpísaného 

oboma zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, právny úkon je urobený 

v predpísanej forme, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ  a jedno 

zhotoviteľ. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy, súhlasia s ním, čo potvrdzujú 

svojim podpisom. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán. 

 

 

Prílohy: 

 

V Košiciach    

 

 

 

 

 

                          

  

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

                  Objednávateľ                                                                    Zhotoviteľ 

 


