
Z M L U V A   O   D I E L O 

uzavretej podľa ustanovení § 536 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
zmien a predpisov.

  
Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Materská škola
976 11 Selce
Selčianska cesta 114
IČO 37889206
zastúpená  Mgr. Milenou Kováčovou, riaditeľkou MŠ

Zhotoviteľ:

Pavel Fraňo
Selčianska cesta 151
976 11 Selce
IČO: 37592661
DIČ: 1044702426

zastúpený p. Pavlom Fraňom

Článok I
Úvodné ustanovenia

Podkladom  pre  vyhotovenie  zmluvy  je  rokovanie  zhotoviteľa  s objednávateľom  zo  dňa 
05.04.2013, ktorého obsahom sú nasledovné predstavy zmluvných strán o vykonaní diela :

- cenová ponuka zhotoviteľa
- obhliadka pozemku budúceho staveniska

Článok II
Predmet zmluvy

 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  zhotoviť  dielo ,,  Prístup k zásobovaniu  kuchyne Materskej  školy, 
Selčianska cesta 114 Selce a odvedenie dažďových vôd.“  

Vykonanie diela je prerokované a odsúhlasené zmluvnými stranami.
Materiál: podľa kalkulácie nákladov a predloženého navrhnutého projektu.

 Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho 
vykonanie.

Článok III
Cena za dielo

Zmluvné strany dohodli cenu za za dielo uvedenú v čl. II predmetu zmluvy bez DPH
Vo výške          3 435,72 €
DPH 20%                0,00 €
Cena s DPH     3 435,72 €



Dohodnutá  cena  je  nemenná  na  základe  zaručeného  rozpočtu,  ktorý  je  neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy.

Článok IV
Čas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na čase vykonania diela v lehote 6 mesiacov od podpísania tejto 
zmluvy.

Článok V
Platenie ceny diela a preddavky

Zmluvné strany sa dohodli na platení ceny diela v splátkach, ktoré sú určené nasledovne :
- do  5 dní od podpisu zmluvy 800,00 € na nákup tovaru a služieb 
- pri celkovom dokončení 2 635,72 €

Vyúčtovanie  sa  uskutoční  po odovzdaní  a prevzatí  diela.  Podkladom bude faktúra  splatná 
najneskôr do 14 dní.

Úrok z omeškania:
Úrok z omeškania v zmysle § 369 Obch. zákonníka je 0,5 % za každý deň omeškania 

úhrady faktúry.
Úrok z omeškania za včas neprevedené práce podľa zmluvného dojednania je 0,5 % z 

ceny diela za každý deň zmluvne dohodnutého termínu odovzdania diela, za ktorý zodpovedá 
zhotoviteľ.

Článok VI.
Povinnosti zhotoviteľa

Zhotoviteľ  je  povinný  pri  vykonaní  diela  dodržiavať  všetky  právne  predpisy  najmä 
v súvislosti s ochranou a bezpečnosťou práce a technických zariadení, požiadavky kladené na 
stavebné výrobky, požiadavky kladené na zhodu výrobkov.

Článok VII
Záručná doba

Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe diela v dĺžke 24 mesiacov, ktorá začína plynúť 
po prevzatí diela objednávateľom.

Článok VIII.
Záverečné dojednanie

   Zmluva  alebo  zrušenie  tejto  zmluvy  sa  môže  uskutočniť  iba  dohodou  strán  a to  len 
v písomnej forme.



   Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, platí pre vzťahy Obchodný zákonník
 
 Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch pre zhotoviteľa 2 ks pre objednávateľa 2 ks.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy v plnom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu 
s jej obsahom ju podpisujú.

V Selciach dňa 16.04.2013

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:
Pavel Fraňo Mgr. Milena Kováčová
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