
                                      

Zmluva o dielo 

na práce na telocvičniach a šatniach uzavretá podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka. 

 

Uzavretá medzi zmluvnými stranami  

 

Zhotoviteľ: 

 

   Brezovský Ján –Erkomal, Nám. Hraničiarov 16,85103 Bratislava 5 

   IČO: 36981206 

   DIČ: 1039122733 

   Číslo účtu: Tatra banka 2622025252/1100 
 

Objednávateľ: 

 

   SPŠE, ul. Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava  

   zastúpená riaditeľom školy: Ing. František V é g h 

   IČO: 17319161 

   DIČ: 2020913708 

   Číslo účtu: OTP Banka Slovensko 8243269/5200 
  
 

Čl. 1 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola 

vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto 

zmluve pre objednávateľa vykoná dodávku prác v zmysle predmetu zmluvy. Cenová ponuka 

je súčasťou zmluvy.   

Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi miestnosť na uloženie materiálu. 

 

Čl. 2 

Predmet diela 

 

Predmetom zmluvy  sú maliarske a podlahárske  práce v objekte (telocvične a šatne) 

SPŠE, ul. K. Adlera 5, Bratislava. 

 

 

Čl. 3 

Čas plnenia 

 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje predmet plnenia v termíne: 

Začiatok diela:           odo dňa účinnosti tejto zmluvy 

Ukončenie diela: 31.08.2013 

Za nedodržania dohodnutej lehoty je zhotoviteľ povinný znížiť dohodnutú cenu 

o 0,05% za každý deň omeškania. 

 

 



Čl. 4 

Cena diela 

 

Cena diela je stanovená podľa cenovej ponuky  na 19.394,64 €. 

 

Po odovzdaní predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľ vystaví objednávateľovi 

faktúru. Rozpis ceny je uvedený na cenovej ponuke prác, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 

 

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený 

účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia. 
 

                            

Čl. 5 

Záruka na kvalitu diela 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to , že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. 

2. Záručná doba na skryté závady je 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela do 

prevádzky. 

3. Skryté závady zistené počas záručnej lehoty je objednávateľ povinný písomne uplatniť 

neodkladne po zistení závady. 

4. Skryté závady odstráni zhotoviteľ bezplatne do 30 dní od obdržania oznámenia.   

5. Záruka na dielo sa nevzťahuje na závady spôsobené v dôsledku pohybu  

nadväzných nosných konštrukcii nehnuteľnosti. 

   
 

Čl.6 

Osobitné a záverečné ustanovenia 

 

1. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží  

zhotoviteľ a jedno vyhotovenie objednávateľ.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim  po dni zverejnenia zmluvy v zmysle §47a Občianskeho zákonníka. 

 
 

V Bratislave dňa 30 . júla 2013    
 

 

 

 

 

 

--------------------------------     --------------------------------  

        Brezovský Ján              Ing. František Végh  

              riaditeľ školy   

           zhotoviteľ                                                    objednávateľ 


