
Z M L U V A C.) B I E L O 

uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

Zhotovíteľ 

zapísaný 

so sídlom 

zastúpený 

bankové spojenie 

číslo účtu 

IČO 

DIČ 

Článok L. Zmluvné strany 

Michal Homola 

Ž.R. č. 6051851 

Stará Hora 1480, 96301 Krupina 

Michalom Homolom 

40543561 

Objednávateľ 

so sídlom 

zastúpený 

bankové spojenie 

číslo účtu 

IČO 

DIČ 

Základná škola 

P.Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen 

Mgr. Ľuboslavou Bielikovou 

37831208 

Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvárajú podľa Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo na 

stavebnú akciu klampiarske práce - hlavná budova ZS, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen : 

Článok II. Predmet plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo : 

„ výmena odkvapových žľabov a zvodov - hlavná budova ZS, P. jilemnického 1035/2, 

Zvolen" 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zrealizuje predmet plnenia tejto zmluvy 

podľa odsúhlasenej cenovej ponuky o dňa 06.06.2013 v rozsahu požadovaným 

objednávateľom. 

3. Práce nad rámec schváleného a vzájomne odsúhlaseného výkazu výmer (zoznam materiálu 

a prác) budú po vzájomnej dohode zmluvných strán riešené písomne dodatkami k tejto 

zmluve, v ktorom bude dohodnutá cena za ich vykonanie. 

článok III, Čas plnenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví pre objednávateľa dielo v zmysle 

predmetu plnenia tejto zmluvy v rozsahu a obsahu uvedenom v tejto zmluve v lehotách: 

Dátum začatia prác: 10,07.2013 

Dátum ukončenia: 19.07.2013 

2. Dielo je dodané dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma 

zmluvnými stranami. 

3. Zhotoviteľ má právo odovzdať dielo pred termínom stanoveným v odseku 1 tohto 

článku, ak nebude vykazovať nedorobky a závady. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prebrať 

a zaplatiť dohodnutú sumu za zhotovenie diela. 

4. V prípade, že zhotoviteľ nebude môcť realizovať predmet diela z dôvodu prekážok na 

strane objednávateľa, alebo klimatických podmienok, zmluvné strany sa dohodli, že lehota 



pre dokončenie diela sa posunie o dobu odstránenia prekážok. 
5. Závadou sa nerozumie odchýlka od platných noriem pre vykonávanie 

stavebných prác. nedorobkom sa rozumie nedokončenie prác v súlade s cenovou 
ponukou. 

Článok SV. Miesto plnenia 

Miestom plnenia tejto zmluvy je Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 

Článok V. Cena, platobné podmienky, fakturácia 

1. Cena diela v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán. 
Do ceny sú premietnuté ekonomicky oprávnené náklady . 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy je 
stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle cenovej ponuky, ktorá tvorí nedeliteľnú 
súčasť zmluvy a činí: 2 022,60 euro 
slovom: dvetisícdvadsať eur 40 centov 
Cena predmetu diela je konečná, ktorú nie je možné prekročiť. 

3. Objednávateľ zaplatí cenu diela na základe faktúry, ktorú má zhotovíte!' právo vystaviť až 
po protokolárnom prevzatí diela bez závad objednávateľom. Prílohou faktúru bude protokol 

o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. 
4. Súčasťou protokolárneho odovzdania a prevzatia diela budú certifikáty použitých materiálov, 

záručné listy použitých výrobkov, kópia stavebného denníka. 
5. Doba splatnosti faktúry je do 15 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 
6. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi faktúry v troch originálnych vyhotovenia. 
7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou konečnej faktúry vystavenej 

zhotoviteľom podľa tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok 
z omeškania a to vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 

8. V prípade nedodržania termínov podľa článku III b o d ] , zaplatí zhotoviteľ úrok z 
omeškania vo výške 0 ,05% za každý omeškaný deň z ceny diela. 

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami, dohodnutými zmluvnými 
podmienkami, materiál v čase zabudovania bude spĺňať zákonné požiadavky na stavebný 
výrobok a že počas záručnej doby bude dielo spôsobilé k užívaniu na účel, na ktorý 
bolo vykonané a zachová si vlastnosti a kvalitu dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Záručná doba sa dojednáva na 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho 
prevzatia celého diela bez závad objednávateľom. 

3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad závad diela, že počas záručnej doby 
má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia závady. 

4. Závady diela v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zmluvné strany nepovažujú za 
uzatvorenú reklamáciu zrejmých závad a odovzdanie diela nepovažujú za 
prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. 

Objednávateľ má právo zrejmé závady písomne reklamovať bezodkladne po vykonaní 
prehliadky v zmysle ustanovenia § 562 ods. 1 Obchodného zákonníka. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním závad diela bezodkladne, najneskôr do 10 
dní odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a závady odstrániť 
v čo najkratšom čase. Termín odstránenia závad dohodnú zmluvné strany písomne pri 
reklamačnom konaní. 



6. Ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky a závady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do dňa odstránenia závad. 
V prípade, že zhotoviteľ nezačne alebo nedokončí v dohodnutých lehotách 
odstraňovanie reklamovanej závady, je objednávateľ oprávnený odstránenie závad 
vykonať prostredníctvom tretej osoby. Náklady s tým spojené je zhotoviteľ povinný 
uhradiť do 10 dní po obdržaní písomnej výzvy k úhrade. Povinnosti vyplývajúce pre 
zhotoviteľa z prevzatej záruky tým nie sú dotknuté. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy bude zhotovený podľa 
tejto zmluvy a prehlasuje, že dielo bude mať vlastnosti zodpovedajúcej normám STN . 

Článok Vi l . Vykonanie diela a jeho odovzdanie 

1. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať prípravu staveniska a priestorov na vykonanie 
diela, umožniť zhotoviteľovi vstup do priestorov realizácie diela a umožniť 
pracovať aj v mimopracovných hodinách a v dňoch pracovného pokoja a umožní 
napojenie sa na energie (elektrina, voda). 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení 
na pracovisku v zmysle platnej legislatívy a zodpovedá za škody, ktoré spôsobí svojou 
činnosťou na majetku objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia súvisiace so 
všetkými vykonávanými prácami a zaväzuje sa, že počas vykonávania diela bude 
priestor, kde budú vykonávané práce výrazne a viditeľné označený, prípadne ohradený 
tak, aby sa v maximálnej miere predišlo možnému ohrozeniu zdravia zamestnancov školy, 
iných osôb. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávanie diela dodržiavať poriadok a čistotu na 
stavenisku. Odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, 
prebytočný materiál a zariadenie staveniska a to najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia diela 
objednávateľom. Odvoz odpadu a uloženie na skládku je v cene diela. Zhotoviteľ je 
povinný dodržiavať zákaz odstraňovanie akéhokoľvek odpadu, vrátane tekutého do 
verejnej kanalizácie. 

4. Osoby oprávnené konať za zmluvné strany po uzavretí zmluvy, poverené vedením 
stavby, kontrolou vykonávaných prác, vedením stavebného denníka, odovzdaním 
a prevzatím diela za objednávateľa : 

Ing. Kvetoslava Kanuščáková, tel. č. 045/5303258, 
zamestnanec Mesta Zvolen 
Jaroslav Šeda, tel. č. 0949 569 13, zamestnanec základnej školy 

za zhotoviteľa : Michal Homola, Stará Hora 1480, Krupina 96301 

článok VIII. Odstúpenie od zmluvy 

1. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek 
zo zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 

2. Za podstatné porušenie zmluvy zmluvné strany považujú : 
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko. 
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa platných technických 

noriem a objednávateľom zistené závady neodstráni v dohodnutých termínoch, 
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom 

alebo vstúpi do likvidácie alebo je ne neho vyhlásený konkurz, 
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie 



diela, 

- omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 

3. V prípade odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky 

náklady súvisiace so zhotovovaním diela, vrátane vykonaných prác ku dňu odstúpenia od 

zmluvy. 

4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, 

pre ktorý zmluvná strana od zmluvy dstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho 

doručenia druhej zmluvnej strane. 

Článok IX, Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

Zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov t.j. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle 

objednávateľa 

2. Zmluvné strany podpisom prejavujú súhlas s jej obsahom a prehlasujú, že obsah zmluvy 

im je zrozumiteľný a zmluvu neuzatvárajú v tiesni. 

3. Meniť a dopĺňať zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

4. Zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávateľ 

a 1 zhotoviteľ. 

vo Zvolene dňa 10.07.2013 vo Zvolene dňa 10.07.2013 

za objednávateľa : za zhotoví teľa : 

Michal Homola 


