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ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: mesto PRIEVIDZA 
Sídlo: Námestie slobody 14,971 01 Prievidza 
Zastúpené: JUDr. Katarínou Macháčkovou, primátorkou mesta 
IČO: 00 318 442 
DIČ: 2021162814 
Bankové spojenie: VÚB, a. s. pobočka Prievidza 
Číslo účtu: 16626-382/0200 VÚB a. s. 
Tel.: 046/51 79 156 
e-mail: lvdia.ondreikova(g),prievidza.sk 
(ďalej len objednávateľ) 

a 

1.2 Zhotoviteľ: Miroslav Mičo • KAMEŇ 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Tel.: 
e-mail: 
(ďalej len zhotoviteľ) 

uzatvárajú zmluvu v tomto rozsahu a za týchto podmienok: 

Článok II. 
FORMA VEREJNÉHO OBSTRÁVANIA 

2.1 Zmluva sa uzatvára v súlade s Internou smernicou mesta Prievidza č. IS - 63 podľa bodu 2. 5. 1. 
ako zákazka s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších zmien a doplnkov, pretože prieskum trhu sa uskutočnil a uzavrel v termíne do 30.06. 2013. 

Článok III. 
PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola objednávateľom 
vybraná ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve vytvorí pre 
objednávateľa dielo, ktoré spočíva vo/v: 

a) vyhotovení pamätnej tabule: 
> technické parametre: 

Kameň čierna žu la - Ind ia 
Rozmery: 900 x 600 x 30 mm 
Tabuľa: štvorstranné leštená 
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Montáž: 4 x diery v rohoch tabule 
Písmo: gravírované zlaté 

> text: 
NA TÝCHTO MIESTACH STÁL 

KRÁĽOVSKÝ DOM 
UVÁDZANÝ V ZÁZNAME Z ROKU 1550, 

KTORÝ PUBLIKOVAL V KNIHE „PRIEVIDZA" 
HISTORIK MIKULÁŠ MIŠÍK 

MESTO PRIEVIDZA A KPHP r. 2013 

b) osadení pamätnej tabule na polyfunkčný dom v k. ú. mesta Prievidza, parcelné číslo 2237/001, 
súpisné číslo 28 - budova na Pribinovom námestí v Prievidzi č. 28, podľa dohovoru s majiteľom 

a za objednávateľa s Ing. Lýdiou Ondrejkovou. 
3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že vyhotovené dielo prevezme a za jeho zhotovenie zaplatí dohodnutú 
cenu. 

Článok IV. 
PRÁVA A ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť za odplatu dielo uvedené v bode 3.1 tejto zmluvy a odovzdať ho 
poverenému zamestnancovi objednávateľa -

4.2 Zhotoviteľ pri realizácii diela dodrží všeobecne záväzné právne predpisy a platné technické normy. 
4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa pri zhotovení diela bude riadiť pokynmi a požiadavkami 
objednávateľa. 
4.4 Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu vykonaného diela uvedeného v bode 3.1 tejto zmluvy. 
4.5 Objednávateľ zabezpečí súhlas majiteľov polyfunkčného domu a architekta mesta Prievidza 
s umiestnením pamätnej tabule na vonkajšom múre predmetnej budovy. 
4.6 Vzhľadom na konštrukčný materiál vonkajšej fasády budovy je zhotoviteľ diela povinný pred 
osadením pamätnej (ešte pred vyvŕtaním dier - treba špeciálne šrauby) skontaktovať sa s majiteľmi 
budovy na telefónnom čísle 
telefónnom čísle 046/51 79 156,0904 752 696 za objednávateľa. 
4.7 Zhotoviteľ splní predmet diela na touto zmluvou stanovenom mieste plnenia. 

Článok V. 
TERMÍNY ZHOTOVENIA DIELA 

5.1 Termíny zhotovenia diela sú stanovené dohodou zmluvných strán pre jednotlivé časti diela takto: 
a) zhotoviteľ predloží objednávateľovi na posúdenie hotovú pamätnú tabuľu do 31. augusta 2013, 
b) zhotoviteľ zabezpečí osadenie pamätnej tabule najneskôr do 16. septembra 2013. 

5.2 Dodržanie termínov plnenia závisí od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, 
zhotovíteľa a majiteľov predmetnej nehnuteľnosti. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dohodnutom 
termíne. 

Článok VI. 
CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Výška odplaty za vytvorenie jednotlivých častí diela špecifikovaných v bode 3.1. tejto zmluvy bola 
dohodnutá takto: 
Zmluvné stany sa dohodli na celkovej cene diela 420,00 € slovom štyristodvadsať EUR vrátane DPH. 



6.2 Uvedená výška odplaty za vytvorenie diela je konečná a oboma zmluvnými stranami akceptovaná. 
6.3 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi odplatu za zhotovenie diela prevodným príkazom na základe 
faktúry vystavenej zhotovíteľom, splatnej do 30 pracovných dní od jej doručenia objednávateľovi. 
6.4 Za deň zaplatenia faktúry sa považuje deň, kedy je uhradená čiastka pripísaná v prospech účtu 
autora. 
6.5. Objednávateľ nie je platcom DPH. 

Článok VII. 
ZODPOVEDNOSŤ Z VADY A ZÁRUKA 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou. Záručná doba diela 
je 24 mesiacov, odo dňa osadenia pamätnej tabule na vonkajšiu fasádu polyfunkčného domu na 
Pribinovom námestí č. 28 v Prievidzi. 
7.2 Zhotovíte!' zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady 
diela vzniknuté po jeho prebratí zodpovedá iba vtedy, ak porušil povinnosti uvedené v tejto zmluve. 
7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nepravosť či 
nevhodnosť, prípadne na vady objednávateľa upozornil, ale ten na ich použití aj naďalej trval. 
7.4 V prípade dodania chybného diela uhradí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu 0,5 % z ceny 
reklamovaného diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

Článok VIII. 
ZMLUVNÉ POKUTY 

8.1 Ak zhotoviteľ nedodrží termín vytvorenia a odovzdania diela, dohodnutý v tejto zmluve, uhradí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 
8.2 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnuté podmienky uvedené v tejto zmluve má objednávateľ 
nárok na zníženie ceny vo výške 10 % zo zhotoveného predmetu zmluvy. 
8.3. Ak dôjde ku zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vznikne zhotoviteľovi nárok na 
úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa 
nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ o rozhodnutie súd. 
8.4 V prípade dodania chybného diela uhradí autor objednávateľovi pokutu 0,5 % z ceny 
reklamovaného diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. 
8.5 V prípade, že objednávateľ neuhradí autorovi faktúru v lehote splatnosti, je povinný uhradiť poplatok 
z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. 
8.6 V prípade bezdôvodného jednostranného odstúpenia od tejto zmluvy hradí vzniknuté náklady tá 
zmluvná strana, ktorá od zmluvy odstúpila. 

Článok IX. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

9.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle 
ust. § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou. 
9.2 Zmluva zaniká: 
9.2.1 dňom úplného splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich obidvoma zmluvnými stranami. 
9.2.2 výpoveďou s výpovednou lehotou v trvaní sedem dní odo dňa doručenia jej písomného 
vyhotovenia druhej zmluvnej strane. 
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9.3 Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a ich platnosť je podmienená 
písomným súhlasom oboch zmluvných strán. 
9.4 Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po 
podpise dva exempláre. 
9.5 Vzťahy adresne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 
9.6 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, bez akéhokoľvek nátlaku, 
nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. S jej obsahom sa podrobne oboznámili, úplne 
mu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

Prievidza Prievidza 

za zhotoviteľa 


