
ZMLUVA O DIELO 

č.  1/2014 

O dodávke stavebných a montážnych prác, uzatvorená podľa ustanovenia § 536 

Obchodného zákonníka, zákona č. 513/91 

 

Článok 1. 

ZMLUVNÉ STRANY 

OBJEDNÁVATEĽ:    Základná škola Podvysoká 307 

                            Štatutárny zástupca: RNDr. Dagmar Dedíková 

  IČO: 37812122 

  DIČ: 2021665679 

  Bankové spojenie: Prima banka Slovensko 

  Č. účtu: 7722849008/5600 

 

ZHOTOVITEĽ:      Podnik výroby a služieb, príspevková organizácia, Podvysoká 

                            Štatutárny zástupca: Pavol Chajdák 

  IČO: 31928633 

  DIČ: 2020423548 

  Bankové spojenie: VUB 

  Č. účtu: 17322334/0200 

 

 

 

Článok 2. 

PREDMET PLNENIA ZMLUVY 

2.1 Táto zmluva sa uzatvára v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia 

povodní a sucha“, financovaného z Grantov EHP/ Nórskych grantov a štátneho rozpočtu, 

v rámci  výzvy ACC03. 



2.2 Predmetom zmluvy je  predmet verejného obstarávania v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov je dodávka materiálu na vyhotovenie 

„Zberného systému vody“ v areály ZŠ Podvysoká 

 

 

Článok 3. 

ČAS PLNENIA 

 

3.1  Pre  predmet plnenia dodávky v termíne do 25.7.2014. 

3.2 Objednávateľ sa zväzuje, že dodávku prevezme a zaplatí dohodnutú cenu. 

 

Článok 4. 

CENA 

4.1 Cena za dodávku predmetu zmluvy je stanovená po verejnom obstarávaní za materiál 1 564,50 € 

s DPH. 

4.2 Ponuka rešpektuje súčasné dostupné platné technické normy a materiálovú dostupnosť 

jednotlivých komponentov, vrátane súčasných cien materiálu. 

 

 

Článok 5. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1 Cenu za predmet zákazky uhradí objednávateľ na základe vystavenej faktúry a dodacieho listu 

súpisu materiálu v cene podľa článku 4 odst. 4.1. 

 

 

5.2  Faktúry budú obsahovať tieto údaje: 

- číslo zmluvy 

- číslo faktúry 



- deň odoslania a deň splatnosti faktúry 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma 

 

- označenie diela 

- pečiatka a podpis  oprávnenej osoby 

- faktúra bude vyhotovená v dvoch rovnopisoch pre objednávateľa 

 

5.3 V prípade , že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto  zmluve, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plnenie plynutia lehoty 

splatnosti a nové lehota splatnosti začne plynúť doručením oprávnenej faktúry objednávateľovi. 

5.4 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia. 

5.5 V prípade, že sa objednávateľ dostane od omeškania s úhradou faktúr, je poplatok z omeškania 

0,050 % z hodnoty fakturovanej ceny za každý deň omeškania. Týmto nie sú dotknuté práva 

zhotoviteľa na náhradu škody presahujúcej výšku tejto zmluvnej pokuty.  

5.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane 

objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušeniu alebo odstúpenia tejto zmluvy 

fakturovať objednávateľovi takto: 

- podľa vzájomného dohodnutého rozsahu vykonanej dodávky ku dňu zrušeniu (odstúpenia) tejto 

zmluvy  a podľa množstva a cenových položiek dodaného materiálu. 

Článok 6. 

ZÁRUČNÁ DOBA  A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

6.1 Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania dodávky predmetu zmluvy, diela 

objednávateľovi. 

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

počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 



 

 

 

Článok 7. 

OSTANÉ DOHODNUTIA 

7.1  Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomne formou dodatkov, ktoré musia byť podpísané 

štatutárnymi zástupcami oboch strán. 

7.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

7.3 Dodávateľ  sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, a orgánom 

oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým 

subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať  kontrolu dokladov súvisiacich s plnením 

tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou  v súlade 

s platnými právnymi predpismi SR. 

 

 

 

 

V Podvysokej, dňa............................. 

 

 

Zhotoviteľ:        Objednávateľ: 

 

 

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

 

 


