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ZMLUVA O DIELO  
uzatvorená podľa ustanovení §536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

Objednávateľ:  Materská škola, Čajakova 4 Žilina 

                           Čajakova 4, 010 01 Žilina 

Zastúpená:          Mgr. Mária Mihálková, štatutár školy  

IČO:                   37904957 

Peňažný ústav:   Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:          IBAN SK66 5600 0000 0003 3037 4013 

 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:        SAROUTE, s.r.o. 

    Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica 

Zastúpená:          Ing. Ivan Hlavoň, konateľ spoločnosti, vo veciach zmluvných        

                            Ing. Miroslav Buček, technický manažér, vo veciach technických 

IČO :                   31606458 

IČ DPH:              SK2020439740 

Peňažný ústav:    ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:           SK82 7500 0000 0040 0861 4750  

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11825/R 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ)“ 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa  dielo, ktoré 

zmluvné strany špecifikujú ako „Budovanie dopravného ihriska“.  

 

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet plnenia prevezme a zaplatí za jeho 

zhotovenie dohodnutú cenu. 

 

1.3. Dojednaný rozsah diela možno meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými oboma 

zmluvnými stranami. 

 

II. 

Čas plnenia 

 

2.1.Zhotoviteľ  sa zaväzuje, že vykoná dielo v dojednanom rozsahu v termínoch : 

       a) začatie vykonávania diela:  01.07.2016        

       b) ukončenie diela:  10.08.2016   

  

2.2. O odovzdaní predmetu plnenia sa spíše odovzdávací protokol, potvrdený zástupcami 

zmluvných strán.   

 

2.3. Objednávateľ je povinný prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré 

nebránia jeho riadnemu užívaniu. Tieto drobné vady a nedorobky je zhotoviteľ povinný 
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odstrániť na svoje náklady do 7 dní od odovzdania a prevzatia diela a  ich odstránenie 

objednávateľ písomne potvrdí.  

 

III. 

Spolupôsobenie a podklady objednávateľa, povinnosti zhotoviteľa 

 

3.1. Objednávateľ zodpovedá za to, že stavenisko bude uvoľnené a bude zodpovedať 

požiadavkám predpisov o bezpečnosti pri práci. Objednávateľ zabezpečí prístup na stavenisko 

tak, aby zhotoviteľ mohol vykonať dohodnutý predmet plnenia na stavenisku v dohodnutom 

termíne. 

 

3.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi všetky vyjadrenia resp. súhlasy alebo správy 

potrebné k vykonaniu dohodnutého diela v súlade s platnými právnymi predpismi.  

 

3.3. Spolupôsobenie objednávateľa je podstatnou povinnosťou, od splnenia ktorej závisí 

včasné splnenie záväzku zhotoviteľa. 

 

3.4. Vlastnícke právo na predmet plnenia prechádza na objednávateľa dňom podpísania 

odovzdávajúceho protokolu. 

  

3.5. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a 

dodržiavanie zásad požiarnej ochrany počas realizácie diela. 

 

3.6. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a zodpovedá za odstránenie 

vlastných odpadkov a obalov do doby odovzdania a prevzatia diela. 

 

IV. 

Cena diela, platobné podmienky. 

 

4.1. Celková cena za zhotovenie predmetu zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán vo 

výške   9 683,00 Eur s DPH. Do ceny sú premietnuté maximálne preukázateľné, ekonomicky 

oprávnené náklady na vykonanie diela.   

 

4.2 Cenu diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi spoločne a nerozdielne 

prevodom na účet na základe vyhotovenej faktúry. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných 

prác potvrdený oboma zmluvnými stranami.  

 

4.3 Lehota splatnosti faktúry je max.  30 dní. 

 

4.4. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela alebo jej časti, dohodli sa 

zmluvné strany na úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania. 

 

V. 

Vady diela, záručné podmienky. 

 

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a 

že počas záručnej doby bude mať vlastnosti obvyklé pre daný predmet diela. 

 

5.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 

od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
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nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a tí na ich použití trvali, čo bude 

písomne potvrdené. . 

 

5.3.Záručná doba je  24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

 

5.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje záručné opravy vykonať bez zbytočného odkladu, ale najneskôr 

do 30 dní, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľmi.  

 

5.5. Prípadnú reklamáciu diela je objednávateľ povinní uplatniť bezodkladne po zistení vady 

diela, v písomnej forme, so špecifikáciou vady, s uvedením reklamačného nároku. 

 

5.6. Ustanovenia o zodpovednosti zo záruky na dielo nie je objednávateľ oprávnený uplatniť 

vtedy, ak boli vlastnosti diela zmenené objednávateľom, treťou osobou, nedodržaním 

všeobecne známych a obvyklých podmienok užívania diela zo strany objednávateľa alebo 

vyššou mocou. 

 

5.7. Súčasťou tejto zmluvy je Cenová ponuka zo dňa 15.03.2016, v ktorom prípadné rozdiely 

vo výmerách od skutočných budú zohľadňované podľa jednotkových cien.  

 

VI. 

Všeobecné dojednania 

 

8.1. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany v prvom rade riadia jej ustanoveniami. 

Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

 

8.2. Akékoľvek dojednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len 

vtedy, ak sú vyhotovené písomne, ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané. 

 

8.3. Zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach, z ktorých 1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ 

a 1 objednávateľ.  

 

 

 

V Žiline, dňa 27.06.2016                                                 V Považskej Bystrici, dňa 27.06.2016                   

 

 

 

 

 

.............................................................  ................................................................... 

                 Objednávateľ                                                                      Zhotoviteľ 

 

 

  


