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ZMLUVA O DIELO 

č. YF 2016-001 

 

pre stavebno-montážne práce uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

(ďalej len ako „zmluva“) 

medzi 

zmluvnými stranami 

 

 

 

1.1 OBJEDNÁVATEĽ :    Materská škola 

adresa:    Odbojárov 177/8A,  

914 41 Nemšová    

 

štatutárny zástupca:    Bc. Miroslava Dubovská   

IČO:     42 281 806     

DIČ:     2023974029     

číslo účtu:    SK63 0900 0000 0050 4868 6200    

 

 

 

 

 

1.2  ZHOTOVITEĽ:   Your Future, s.r.o. 

adresa:    Janka Palu 18/35 

     914 41  Nemšová 

 

štatutárny zástupca:   Ing. MSc. Róbert Prno 

IČO:    46 693 335 

DIČ:    2023531719 

IČ-DPH:    SK2023531719 

bankové spojenie:   FIO Banka 

IBAN:    SK56 8330 0000 0021 0026 9081 
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II.  PREDMET  PLNENIA 

 

2.1 Predmetom plnenia tejto Zmluvy o dielo je zhotovenie prác v rozsahu určenom v položkovom 

rozpočte, ktorý je prílohou č. 1 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto ZoD..     

2.2 Miesto prevádzaných prác:  MŠ Nemšová, elokovaná prevádzka ul. A. Kropáčiho 1 

2.3 Názov stavby:  Oprava sociálnych zariadení 

2.4 Zhotoviteľ poveruje zástupcu zodpovedného za realizáciu:  Ondreička Peter 

2.5 V zmysle § 549 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že pri ďalších úpravách projektu, 

resp. pri prácach a dodávkach nezahrnutých v projekte, v cenovej ponuke a nepredvídaných naviac 

prácach bude cena následne upravená dodatkom k tejto zmluve po odsúhlasení objednávateľom. 

Všetky úpravy projektu, naviac práce a práce nezahrnuté v prílohe budú technickým dozorom 

objednávateľa zaznamenané a potvrdené v stavebnom denníku. Dodatky k tejto zmluve, vypracované 

zhotoviteľom a potvrdené objednávateľom budú splatné v termíne úhrady konečnej faktúry. 

  

 III.   ČAS   PLNENIA 

 

3.1 Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa čl. II. sú nasledovné: 

1. Termín začatia prác:  júl 2016 

2. Termín ukončenia prác:  6 týždňov od zahájenia prác    

3.3 Ak zhotoviteľ  pripraví dielo, alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, avšak 

zhotoviteľ musí dodržať  stanovené technologické postupy. 

3.4 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia           

objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 

spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní v plnení záväzku. 

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené a odovzdané dielo/protokol o odovzdaní a prevzatí 

stavby/ prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

 

 IV.   CENA 

 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu  v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

ako pevná maximálna cena / výnimka bod 2.5.tejto zmluvy/ v zmysle § 3 Zák. č. 18 / 1996 Z.z. 

o cenách, ktorá bola vopred konzultovaná . 

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. činí :                  7 309,39 EUR  

4.3    V cene  je započítaná DPH, ktorá je  20 %. 

    

 V.   PLATOBNÉ   PODMIENKY 

 

5.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe odsúhlasených faktúr, ktoré zhotoviteľ 

vystaví po vykonaní prác, pričom cena diela bude rozdelená pomerovo na tri časti. 

5.2 Splatnosti jednotlivých faktúr sa stanovujú nasledovne: 

5.2.1 1. Faktúra – 60 dní od vystavenia 
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5.2.2 2. Faktúra – 120 dní od vystavenia 

5.2.3 3. Faktúra – 180 dní od vystavenia 

5.3 Splatnosť preddavkového listu sa stanovuje na 3 dni. 

5.4 K faktúram bude priložená cenová ponuka s aktuálnym čerpaním jednotlivých položiek.  

5.5 Do termínu uhradenia konečnej faktúry je zabudovaný materiál vlastníctvom zhotoviteľa v celom 

rozsahu dodávky.  

 

 VI. ZÁRUČNÁ  DOBA  -  ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODY 

 

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

počas záručnej doby, ktorá je 

24  mesiacov 

bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

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

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

jeho povinnosti. 

6.3. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

6.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. Termín odstránenia vád sa dohodne 

písomnou formou a v čo najkratšom technicky možnom čase. 

 

 VII. ZMLUVNÉ  POKUTY 

 

7.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. II po termíne uvedenom v bode 3.1, zaplatí zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v bode 4.2 za každý deň omeškania. 

7.2. V prípade nedodržania splatnosti  konečnej faktúry objednávateľom bude zhotoviteľ účtovať penále 

vo výške 0,05% z celej sumy /bod 4.2. tejto zmluvy/ za každý deň omeškania. 

7.3. Po dobu omeškania objednávateľa s plnením záväzku vyplývajúceho z bodu 5.1 nie je zhotoviteľ 

v omeškaní v plnení záväzku k bodu 3.1.2 . 

 

 VIII. VYŠŠIA  MOC 

 

8.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu 

ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelná pohroma, príp. iné nepredvídané okolnosti. 

8.2 Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, 

ktorá sa môže odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu vzťahu k predmetu, cene a času 

plnenia. Ak nedôjde k dohode, tak tá strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc má právo od zmluvy 

odstúpiť. 

 

  

 

IX.  SPOLUPÔSOBENIE   A PODKLADY  OBJEDNÁVATEĽA 
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9.1. Súčasť zmluvy tvoria tieto podklady: 

- objednávka č.:   ZoD nahrádza objednávku 

- stavebné povolenie zo dňa : charakter prác nevyžaduje SP 

- projektová dokumentácia :    charakter prác nevyžaduje PD 

- iné podklady a prílohy :        cenová ponuka (príloha č. 1) 

 

9.2. Zhotoviteľ bude pri plnení postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať 

všeobecne záväzné predpisy, technické normy, vyhlášku 527/2007 o podrobnostiach o požiadavkách 

na zariadenia pre deti a mládež (§5), ako i podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 

východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 

zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

9.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi protokolárne stavenisko spoločným zápisom v stavebnom 

denníku. Objednávateľ sa zaväzuje ku dňu začatia prác odovzdať zhotoviteľovi pripojovacie body 

médií (el. energia, voda)  

9.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. II. tejto zmluvy. Ak to 

objednávateľ požaduje, zhotoviteľ umožní nahliadnuť do živnostenského oprávnenia.  

9.5. Porušením zmluvy pri dočasnom prerušení alebo definitívnom  ukončení  - zastavení prác na diele 

z dôvodov na strane objednávateľa (nedostatok finančných prostriedkov a pod.) zaplatí objednávateľ 

zhotoviteľovi skutočne nabehnuté náklady . 

 

 X. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

10.1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi. Lehota pre 

prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje na 3 dni od doručenia. Do doby uzavretia zmluvy môže jej 

návrh objednávateľ odvolať. 

10.2. Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu doručený druhej 

strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne 

potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila. 

10.3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len písomnou formou dodatkom, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

10.4. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží 1 vyhotovenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nemšovej, dňa :   .................................. 
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Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

 

 ________________________________ ________________________________ 

 Bc. Miroslava Dubovská Ing. MSc. Róbert Prno 

 riaditeľka školy konateľ Your Future, s.r.o. 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Položkový rozpočet diela 


