
Zmluva o dielo č.2015004 
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

medzi: 

Objednávateľ: Mesto Prievidza 
Podateľňa : Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
Štatutárny zástupca : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
Číslo účtu: 16626382/0200 
IČO: 318442 
DIČ: 2021162814 
IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
(ďalej objednávateľ ) 

Zhotoviteľ: 
Adresa: 

Číslo účtu : 
IČO: 
IČ DPH: 
Zapísaný : 

(ďalej zhotoviteľ) 

V E V U S s.r.o. 
Hviezdoslavova 484/9 
971 01 Prievidza 
2923861668/1100 
46123717 
SK2023244740 
V Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 

oddiel: Sro, vložka č.: 24345/R 

Článok 1 
Predmet zmluvy a cenová kalkulácia 

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela, a to technická príprava, výroba, dodanie 
a montáž okien na budove Mestskej polície Prievidza podľa tejto špecifikácie: 
profilový systém - Salamander, Aluplast 5 komorový profil 
a) farba: biela 
b) zasklenie: izolačné dvojsklo U=l , lW/m 2 + dub. kôra 
c) tesnenie šedé áno 
d) výrobky a cenová kalkulácia: 

plastové okná 18 ks 3.590,40 € 
A l parapet š. 165 18 ks 128,12 € 
Pvc parapet nie 
žalúzie 42 ks 523,46 € 
murovanie - práce 4.240,00 € 
montáž do peny 700,00 € 
murárske výspravky 700,00 €. 
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Článok 2 
Cena za dielo 

1 ) Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 

2 ) V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie diela, t. j . najmä dopravné náklady, 
elektrická energia, náklady na technický dozor, na umiestnenie popisných tabúľ a nápisov. 
Náklady prípadných subdodávateľských subjektov budú upravené samostatne. 

3 ) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce požadované objednávateľom nad zmluvne 
dohodnutý rozsah a prípadné vecné, kvalitatívne a kvantitatívne zmeny v realizácii predmetu 
plnenia (napr. obmedzenie, rozšírenie predmetu plnenia, zmena projektu a pod.) vymedzené 
v Článku 1 tejto zmluvy budú považované za práce naviac, ktoré zhotoviteľ môže vykonať pre 
objednávateľa len na základe vzájomnej dohody. Tieto práce naviac budú upravené 
v písomnom dodatku k tejto zmluve, podpísanom štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 
strán (oboma zmluvnými stranami), ktorého predmetom bude predovšetkým cena, druh, 
rozsah a termíny plnenia (ďalej len ako „práce naviac"). 

1) Cena za dielo bude zaplatená na základe faktúry konečného finančného vyporiadania, t. j . 
vo výške 11.858,38 € s DPH. 

2) Objednávateľ môže uhradiť platby uvedené v ods. 1 tohto článku nasledovne: 
a) v hotovosti v sídle zhotoviteľa alebo 
b) bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa: č. 2923861668 /1100 vedený v Tatra 

banke, pobočka Prievidza, 
a to v lehote 7 dní odo dňa odovzdania (prevzatia) diela, variabilný symbol bude číslo 
faktúry konečného vyporiadania. 

3) Faktúrou konečného finančného vyporiadania sa vyúčtuje cena za dielo podľa Článku 2 
tejto zmluvy. 

4) Za deň uhradenia faktúry sa považuje deň odpísania finančných prostriedkov z účtu 
objednávateľa. 

5) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania 
s úhradou fakturovanej sumy, má zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške 0,05 % 
z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania. Týmto nieje dotknutá náhrada škody. 

6) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo v lehote do 30 dní odo dňa vystavenia 
faktúry. 

Cena bez DPH 
DPH 20% 
Cena s DPH 

9.881,98 € 
1.976,40 € 

11.858,38 € 

Článok 3 
Platobné podmienky 
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7) Zmluvné strany sa dohodli, že konečnú cenu za dielo v zmysle Článku 2 ods. 1 nie je 
možné navyšovať. 

Článok 4 
Čas a miesto plnenia 

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch: 
a) začiatok montáže: 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
b) ukončenie montáže: do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2) Zmluvné strany sa dohodli na mieste plnenia predmetu zmluvy: Mestská polícia Prievidza, 
U l . K . Nováckeho 14, 971 01 Prievidza. 

3) Termíny plnenia sú pre zhotoviteľa záväzné. 

Článok 5 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 mesiacov s výnimkou 
zabudovaných komponentov. V týchto prípadoch platí minimálna záručná doba v trvaní 24 
mesiacov. 

2) Reklamáciu musí objednávateľ vykonať písomne alebo faxom, inak je neplatná. 
Reklamácia musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa 
vada prejavuje. Pre účely tejto zmluvy sa za kvalifikované oznámenie vady diela považuje aj 
také oznámenie, ktoré je riadne vykonané budúcim užívateľom. 

3) Nároky objednávateľa z riadne uplatnenej reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 
Obchodného zákonníka. Objednávateľ nemôže dodatočne meniť uplatnený nárok na 
odstránenie vady. 

4) Na účel tejto zmluvy sa za vadu nepovažuje taká vada, ktorá bola spôsobená neodbornou 
manipuláciou, zásahom alebo násilným spôsobom. 

5) Ostatné veci týkajúce sa reklamácií, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších 
predpisov. 

Článok 6 
Dodacie podmienky a odovzdanie diela 

1) Objednávateľ umožní zhotoviteľovi prístup k stavebným otvorom a zabezpečí voľný 
priestor pri týchto otvoroch pre montáž počas plnenia predmetu zmluvy. 

2) Namontovaním výrobkov do stavebných otvorov a podpísaním samostatného preberacieho 
protokolu sa objednávateľ stáva užívateľom diela a zodpovedá za poškodenie diela. 
Zhotoviteľovi na základe samostatného preberacieho protokolu vzniká právo na vystavenie 
faktúry za vykonanie diela. 
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3) Vlastníkom diela sa objednávateľ stáva až po zaplatení ceny za dielo podľa dohodnutých 
ustanovení v tejto zmluve. 

Článok 7 
Všeobecné ustanovenia 

1) Všetky zmeny obsahu tejto zmluvy budú po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán 
riešené písomne dodatkom k nej. 

2) Na túto zmluvu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

3) Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto zmluvy prechádzajú aj na ich právnych 
nástupcov. 

4) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia. 

5) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 
zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. 

V Prievidzi dňa pČ3 ?dO/&- V Prievidzi dňa f 

/ateľa za objedná\ 
JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka/mesta 

Í ^ R I E V I D Z A 

za zhotoviteľa 
Ivan Višňovec 

konateľ 
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