
Z m l u v a o dielo 
uzavretá podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ: Mesto Prievidza 
podateľňa : Mestský úrad, Námestie slobody č. 14 Prievidza 
v zast.: JUDr. Katarína Macháčková - primátorka mesta 
IČO: 318 442 
DIČ:2021162814 
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., 
Číslo, účtu: 16626-382/0200 

Zhotoviteľ: CELLAR, spol. s r.o. 
T. Vansovej 28/44, 971 OlPrievidza 
v zastúpení: Ing. Jaroslav Jurík, konateľ 
IČO: 36 304 107 
DIČ: SK2021408620 
Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 
oddiel Sro, vložka č.: 11092/R 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Prievidza 
č. účtu: 1456469653/0200 

I. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je havarijná oprava prestrešenia celého prístrešku v MŠ Závodníka 
po odstránení azbestovej krytiny, najmä montáž strešného profilu 207-35/1 mm trapéz 
presvetl. číry, kompletná montáž vrátane kotviacich prvkov, oprava nosnej konštrukcie , 
výmena skorodovaných prvkov, oplechovania a drevených hranolov vrátane náterov 
vymenených konštrukčných prvkov /. 

II. 
Termín plnenia 

Dielo bude vykonané najneskôr do 30 pracovných dní od podpisu zmluvy. 

III. 
Cena predmetu zmluvy 

Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách dohodli na cene: 
8 688,- € s DPH. 

IV. 
Platobné podmienky 

4.1. Cenu za vykonanie diela uhradí objednávateľ formou faktúry vystavenej po ukončení 
a odovzdaní prác. 

4.2. Faktúra bude obsahovať náležitosti platného daňového dokladu v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi údaje: 

- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel 



- číslo zmluvy 
- číslo faktúry 
- deň odoslania a splatnosti faktúry 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť 
- označenie diela 
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa 
- súpis vykonaných prác 
- podpis určeného zástupcu objednávateľa 

4.3. Na základe potvrdených súpisov má zhotoviteľ právo vystaviť faktúru. Prílohou faktúry 
bude súpis vykonaných prác, ktorý bude potvrdený povereným zástupcom objednávateľa. 
Zhotoviteľ použije pri fakturácii DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty 
platného v čase fakturácie. Objednávateľ má právo vo faktúre, pokiaľ nie je práca vykonaná 
k jeho spokojnosti, vylúčiť alebo znížiť cenu takejto práce. 
4.4. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia do podateľne objednávateľa. 
4.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti 
začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

4.6. Zhotoviteľ nepožaduje zálohu. 
4.7. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov a doplnení zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 
4.8. Faktúru za vykonané naviac práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až na základe 
podpísaného dodatku k zmluve. 
4.9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú 
oznamovať do 7 dní po tom, čo ku zmene došlo. 
4.10. Účastníci týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo 
zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

V. 
Zmluvné pokuty 

5.1. V zmysle čl. II. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi 
dielo najneskôr do 30 pracovných dní od podpisu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku, resp. omeškaním s odstránením vady 
alebo vybavením reklamácie, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
33,- EUR za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty 
znížiť fakturáciu zhotoviteľa. 
5.2. Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, 
chyby odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu 
5.3. V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru 
podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok za omeškanie vo 
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

VI. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade vzniknutých problémov sa budú včas 
informovať a nedostatky operatívne odstraňovať. 



2. Na výkon všetkých úkonov spojených s touto zmluvou zhotoviteľ poveruje Ing. Jaroslava 
Juríka. 

3. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy len písomne po vzájomnej dohode. 
4. Otázky touto zmluvou konkrétne neriešené budú posudzované podľa príslušných 

všeobecne platných právnych podpisov. 
5. Nedodržanie ktorejkoľvek zo zmluvných podmienok je dôvodom na ukončenie 

zmluvného vzťahu podľa všeobecných ustanovení Obchodného zákonníka. 
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy. 
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak 

súhlasu ju podpisujú. 
8. Zmluva o dielo bola vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva dostane 

objednávateľ a dva zhotoviteľ. 

2 0 NOV. 2012 15 NQV. ML 
V Prievidzi V Prievidzi 

T. VANSOVEJ 28, PRIEVIDZA 
ccunn s.r.o. 

zhotoviteľ 
C E L L A R spol. s r.o. 
Ing. Jaroslav Jurík 

konateľ 


