
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: Príma banka Slovensko, a.s., 
Číslo, účtu: 9000096015/5600 

Zhotoviteľ: G L O B Á L , spol. s r.o. 
Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice 
v zastúpení: Oto Findor, konateľ 
IČO: 315 806 37 
DIČ: SK2020467449 
Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 
oddiel Sro, vložka č.: 2250/R 
Bankové spojenie: V U B , a.s., pobočka Prievidza 
č. účtu: 1364310354/0200 

I. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je havarijná oprava sociálneho zariadenia M Š Benického - 2.etapa. 

II. 
Termín plnenia 

Dielo bude vykonané najneskôr do 18.02. 2013. 

III. 
Cena predmetu zmluvy 

3.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách dohodli na cene: 

5 233,47 € cena bez D P H 
1 046,69 € D P H 
6 280,16 € cena s DPH 

slovom šesťtisíc dvestoosemdesiat €, šestnásť centov 

3.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená suma zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady 
a primeraný zisk potrebný na realizáciu uvedeného diela. 

3.3. Cenu diela je možné meniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť 
vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. 



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 D P H , čiastku D P H 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 D P H vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty 
platného v čase fakturácie. Objednávateľ má právo vo faktúre, pokiaľ nieje 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 D P H 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. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 3 pracovné dni 
vopred. Dielo bude pripravené na odovzdávacie a preberacie konanie riadne technicky 



vyhotovené, sfunkčnené, skontrolované, bez vád a nedorobkov. Objednávateľ prevezme 
dielo po dokončení preberacím protokolom. 

5.2 Zhotoviteľ je povinný ku dňu začatia preberacieho konania predložiť všetky doklady o 
vykonaných skúškach, atesty a certifikáty. 

VI. 
Záručná doba - zodpovednosť za vady 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa podmienok 
tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Ďalej je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také 

• vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. 
Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán. 

6.3 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených 
touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami a požiadavkami 
objednávateľa. 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe vykonaného diela 5 rokov, ktorá začína 
plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. 

6.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád a nedostatkov diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne ich odstrániť. Zhotoviteľ 
je povinný objednávateľovi uhradiť všetky prípadné škody zavinené vadami diela. 

6.6 Zhotoviteľ je povinný reagovať na písomnú reklamáciu do 2 pracovných dní po jej 
obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia 
reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čase 
dohodnutom s oprávneným zástupcom objednávateľa. A k zhotoviteľ nenastúpi na 
odstraňovanie vád v termíne, ktorý sa dohodne pri reklamačnom konaní, má objednávateľ, 
právo uplatniť ich odstránenie inému subjektu bez prerušenia plynutia záručnej doby 
zhotoviteľovi za podmienok bližšie uvedených. Na opravované časti diela v záručnej dobe 
sa prerušuje plynutie záručnej doby a plynie znovu po odstránení vady. 

6.7 Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané 
z dôvodu nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ. 

VII. 
Zmluvné pokuty 

7.1. V zmysle 51. II. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi 
dielo najneskôr do 18. 02. 2013. 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 100,- E U R za 
každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty znížiť fakturáciu 
zhotoviteľa. 

7.2. Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, 
chyby odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu 



7.3. 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. 

VIII. 
Zánik zmluvného vzťahu 

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 
a ) dohodou 
b ) odstúpením od zmluvy 

8.2. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným 
zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve. 

8.3. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považuje: 
a ) nedodržanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v ČI. 3 
b ) omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu 

plnenia o viac ako 14 dní 
c ) nedodržanie termínu na odstránenie vád diela 

8.4. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa, ktoré sa považujú za nepodstatné porušenie 
zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju ani v dodatočne primeranej lehote, ktorá 
mu bola poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

8.5. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy 
druhej zmluvnej strane. 

8.6. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

8.7. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením 
zmluvy. 

IX. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

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

9.2. Na výkon všetkých úkonov spojených s touto zmluvou zhotoviteľ poveruje p.Ota 
Findora. 

9.3. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy len písomne po vzájomnej dohode. 

9.4 Otázky touto zmluvou konkrétne neriešené budú posudzované podľa príslušných 
všeobecne platných právnych podpisov. 

9.5 Nedodržanie ktorejkoľvek zo zmluvných podmienok je dôvodom na ukončenie 
zmluvného vzťahu podľa všeobecných ustanovení Obchodného zákonníka. 



9.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy. 

9.7 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

9.8 Zmluva o dielo bola vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva dostane 
objednávateľ a dva zhotoviteľ. 

V Prievidzi. 
2 k JAN. 2013 2 4 JA 

objednávateľ 
Mesto Prievidza, 

JUDr. Katarína Machačková 
primátorka mesl/a 

V Prievidzi 

zhotoviteľ 
GLOBÁL, spol. s r.o. 

Oto Findor 
konateľ 


