
1 Z O P U R , s. r. o. ' H á 1 k o v a č. 26 O l O O l Ž I L I N A 

Z M L U V A O DIELO Č.12/P0/2012 

na realizáciu prác stavby uzavretá podľa ustanovení par.536 Obchodného zákonníka 
č.513/1991 Zb. 

čl.l. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Zhotoviteľ: 

Štatutárny zástupca : 

Osoba oprávnená na jednanie 

- vo veciach zmluvy : 

- v technických veciach : 

I Z O P U R, s.r.o. Žilina 

Hálkova č.26 

Ing.Lapoš Ján, riaditeľ 

Ing. Lapoš Ľubomír.tech.riaditeľ 

Bankové spojenie : 

číslo účtu : 

IČO : 

Tel. 041/72419 71-2, 72417 54 

Obchodný register vedený pri Okresnom súde 

Žilina, Oddiel : Sro, vložka č. 10046/L 

DIČ : 

FAX : 041/72472 02 

1.2. Objednávateľ: 

Štatutárny zástupca : 

Osoba oprávnená na jednanie 

- v technických veciach : 

Bankové spojenie : 

číslo účtu : 

IČO : 

Tel.: 045/5330931 

Základná škola 

P.Jilemnického 1035/2, Zvolen 

Mgr. Ľuboslava Bieliková 

riaditeľka školy 

Mgr. Ľuboslava Bieliková 

Jaroslav Šeda 

DIČ :: 

FAX : 
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ČI.2 PREDMET ZMLUVY 

2.1. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje,že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 
objednávateľa vykoná : 

realizáciu podláh v objektoch „Učebňa č.56", „Učebňa č. 57" - III. poschodie" , 
pre ZS P.Jilemnického 1035/2 vo Zvolene. 

2.2. 

Objednávateľ sa zaväzuje,že dokončené stavebné práce prevezme a zaplatí za ich 
zhotovenie dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy. 

2.3. 

Realizácia prác je v rozsahu a obsahu požiadaviek objednávateľa,ktorý je 
špecifikovaný v bode 2.4: V prípade prác naviac sa bude podľa zápisu v stavebnom 
denníku faktúrovať vzájomne odsúhlasená čiastka dohodnutých výmer a cien. 

2.4. 

Zhotoviteľ po obhliadke stávajúceho stavu a zhodnotení zadania objednávateľa sa 
zaväzuje po vzájomnej dohode s objednávateľom realizovať nasledovné práce : 

Postup prác pre obidva objekty 

A, Zhotovenie podlahy Elastocoat C 

- Odstránenie povlakovej krytiny 

Prebrúsenie celej predmetne plochy , vyspravenie prasklín 

Vyčistenie /vysatie/ podkladu 

- Penetrácia UZ1N NC 360 

- Pokládka samonivel. stierky UZIN NC 170 

s kr. pieskom hr do 10 mm - celoplošne 

Prebrúsenie podkladu 

Penetrácia Elastocoat C 6604 - 1 .krát 

Medzioperačné brúsenie podkladu 

vyčistenie /vysatie/ povrchu po brúsení 

penetrácia Elastocoat C 6604 -2.krát 

medzioperačné brúsenie povrchu 

nanesenie finálnej nášľapnej vrstvy Elastocoat C 6610 

vo farebnom prevedení podľa RAL 6021/sivá/ 

B, Zhotovenie soklíka s fabiónom /zaoblením s rádiusom do 2 cm/ stierkou UZIN 
NC 180 a Elastocoat C ' 
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2.5. 

Objednávateľ poveruje trvalým dozorom nad vykonaním diela Jaroslava Šedú, 
školníka 

2.6. 

Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné 
záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť 
východzími podkladmi objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, 
zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni. 

čl. 3. ČAS PLNENIA 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a realizuje predmet dojednaný v rozsahu a 
obsahu čl.2.4. v termíne do. 31.12.2012. 

Dohodou objednávateľa so zhotoviteľom možno zmeniť termín práce podľa tejto 
ZOD. ak nie sú splnené podmienky pre technológiu nanášania podlahoviny. 

čl.4. CENA A PLATOBNÉ PODMIEN K Y: 

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.2.tejto zmluvy je dojednaná 
dohodou zmluvných strán podľa Zákona 18/1996 Z.z. o cenách a vyhlášky MF SR 
č.87/96 Z.z. 

4.2. 

Cena predmetu zmluvy je dojednaná na základe vzájomnej dohody medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom prác. 

Cena: 

A, Zhotovenie podlahy Elastocoat C 

Postup prác pre uvedené objekty: 

Odstránenie povlakovej krytiny 

Prebrúsenie celej predmetne plochy , vyspravenie prasklín 

Vyčistenie /vysatie/ podkladu 

- Penetrácia UZIN NC 360 

Pokládka samonivel. stierky UZIN NC 170 

s kr. pieskom hr do 10 mm - celoplošne 

1,17 EUR/m2 

2,50 EUR/m2 

0,83 EUR /m2 

0,45 EUR/m2 

13,20 EUR/m2 
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Prebrúsenie podkladu 

Penetrácia Elastocoat C 6604 - 1 .krát 

Medzioperačné brúsenie podkladu 

vyčistenie /vysatie/ povrchu po brúsení 

penetrácia Elastocoat C 6604 -2.krát 

medzioperačné brúsenie povrchu 

nanesenie finálnej nášľapnej vrstvy Elastocoat C 6610 

vo far. prevedení podľa RAL 6021/sivá/ s posyp, acryl chips 

0,75 EUR/m2 

3,90 EUR/m2 

1,00 EUR/m2 

0,83 EUR/m2 

3,65 EUR/m2 

1,00 EUR/m2 

14,04 EUR/m2 

Spolu: 43,32 EUR/m2 

+ 20 % DPH 

I .Kalkulácia ceny - Učebňa č. 56; 

A, Zhotovenie podlahy Elastocoat C 

Výmera podlahy - 62 m2 

Cena za 1 m2 je 43,32 EUR + 20 % DPH 

Cena: 62 m2 x 43,32 EUR/m2 = 2685,84 EUR 

+ 20% DPH = 537,17 EUR 

Spolu s DPH 3223,01 EUR 

B, Zhotovenie soklika s fabiónom /zaoblením s rádiusom do 2 cm/ stierkou UZIN 
NC 180 a Elastocoat C 

Cena za 1 bm - 3,75 EUR + DPH 

Výmera - 30 bm 

Cena celkom: 3,75 EUR/bm x 30 bm = 112,50 EUR 

+ 20% DPH = 22,50 EUR 

Spolu s DPH: 135,00 EUR 

REKAPITULÁCIA: 

A, Zhotovenie podlahy Elastocoat C 3223,01 EUR 

B, Zhotovenie soklika s fabiónom 135,00 EUR 

Cena celkom s DPH 20%: 3358,01 EUR 
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1.Kalkulácia ceny - Učebňa č. 57: 
A, Zhotovenie podlahy Elastocoat C 

Výmera podlahy - 29 m2 

Cena za 1 m2 je 37,00 EUR + 20 % D P H 

Cena : 29 m2 x 43,32 EUR/m2 = 1256,28 EUR 

+ 20% DPH = 251,26 EUR 

Spolu s DPH 1507,54 EUR 

B, Zhotovenie soklika s fabiónom /zaoblením s rádiusom do 2 cm/ stierkou UZIN 
NC 180 a Elastocoat C 

Cena za 1 bm - 3,75 EUR + DPH 

V ý m e r a - 2 1 bm 

Cena celkom: 3,75 EUR/bm x 21 bm = 78,75 EUR 

+ 20% DPH = 15,75 EUR 

Spolu s DPH: 94,50 EUR 

REKAPITULÁCIA: 

A, Zhotovenie podlahy Elastocoat C 1507,54 EUR 

B, Zhotovenie soklika s fabiónom 94,50 EUR 

Cena celkom s DPH 20%: 1602,04 EUR 

REKAPITULÁCIA C E L K O M : 

I.Kalkulácia ceny - Učebňa č. 56: 3358,01 EUR 

1.Kalkulácia ceny - Učebňa č. 57: 1602,04 EUR 

Cena celkom s DPH: 4960,05 EUR 

Celkom slovom : štvritisícdeväťstošesťdesiat EUR a 05 eurocentov , vrátane 
20% DPH 

4.3. 

Pred nástupom na práce nepožaduje zhotoviteľ zálohu na materiál. 
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4.4. 

Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude konečná faktúra vystavená zhotoviteľom 
po splnení dodávok prác.Faktúra doručená objednávateľovi je splatná do 14 dní po 
prevzatí prác odberateľom. 

čl. 5 ODOVZDANIE A PREVZATIE PRÁC 

Po ukončení prác zhotoviteľ spolu s objednávateľom vykoná obhliadku vykonaných 
prác. Súčasťou odovzdania a prevzatia je osobitný protokol, ktorý potvrdia zúčastnené 
strany.Súčasťou odovzdávacieho protokolu sú i odsúhlasené zápisy v stavebnom 
denníku. 

Čl. 6 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZARUKA 

Na uvedené práce poskytujeme záruku 48 mesiacov od odovzdania prác užívateľovi. 
Súčasťou garancie je: nosnosť systému - 50-60 Mpa 

plná zaťažiteľnosť - po 7 dňoch po realizácii 

čistiteľnosť - bežnými prostriedkami 

chemická odolnosť - podľa listu chem. odolnosti 

Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu po 
uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa. 

Čl. 7 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA 

Práva a povinnosti účastníkov zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka č. 513/91 Zb. 

7.2. 

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sú možné len písomným dodatkom tejto 
zmluvy.Všetky dodatky musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami a musia byť 
prehlásené za súčasť zmluvy. 

Zmluvní partneri pred započatím prác pri prevzatí staveniska prejednajú podrobné 
podmienky pre zabezpečenie nerušenej realizácie prác. 

Jedná sa hlavne o : 

odovzdanie vysušeného podkladu a zabezpečenie min. vnútornej teploty 

+ 12 °C 
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poskytnutie skladovacích priestorov 

bezpečnú ochranu technologického zariadenia po skončení dennej práce 

prívod el. energie pre technologické zariadenie 

7.4. 

Súčasťou tejto Zmluvy o dielo je ponuka prác zo dňa 

7.5. 

Zmluva nadobúda účinnosť dátumom posledného podpisu zmluvných strán. 

7.6. 

Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých po jednom vyhotovení 
obdrží každá zmluvná strana. 

Vo Zvolene, dňa: 

Objednávateľ: 

V Žiline, dňa: 

Zhotoviteľ: 

1\ 
Mgr.Ľuboslava Bieliková 

riaditeľ školv 

Ing.Lapos Ján 

riaditeľ spoločnosti 

•iálko 


