
                                                     Z m l u v a    o    dielo  
 uzatvorená v zmysle  § 536  a nasl.ustanovením  Obchodného zákonníka v znení neskorších 
                                                            predpisov 

  
 
 

Objednávateľ : 

Názov    :     Stredná odborná škola obchodu a služieb  

Adresa:       T.Vansovej č. 2, 955 01  Topoľčany 

Štatutárny zástupca: Mgr Milan  Naňo  -  riaditeľ 

        IČO:                00893 480 

        DIČ :               2020419665 

        Bankové spojenie:   

        Číslo účtu:   

                                                                                                         / ďalej len objednávateľ/ 

A  
 
 
      Zhotoviteľ :  
 
       Názov  :         Ján Maťaš 
                                 
      Adresa:           Jesenského 2296,  955 01  Topoľčany  
                               
 
      IČO:                 40797678 
 
      DIČ :                 1032156664 
 
 
     Bankové spojenie :  
 
 
                                                                                                            / ďalej len zhotoviteľ/ 
   
 
 
 
zapísaný v obchodnom registri pod číslom 406-1515  vydaný Obvodným úradom v Topoľčanoch 
 
 
  
 



                                                                          
                                                                            2 
 
                                                                              I. 
                                                                        Preambula 
 

Zmluvné strany v zmysle § 536 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskor- 
ších  predpisov uzatvárajú zmluvu o dielo na revíziu a repasiu  vzduchotecniky , ktorá je v súlade 

      so  zákonom č. .25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení  niektorých zákonov v znení 
      neskorších predpisov a je  výsledkom verejnej súťaže. 
 
 
                                                                                  II. 
                                                          Predmet zmluvy, množstvo  a cena 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je revízia a repasia vzduchotechnického zariadenia. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu 
       a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  
4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy a zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo. 
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom  rozsahu zoznámil s predmetom a rozsahom diela, že sú 
        mu známe všetky technické kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela  a že dis- 
ponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné v vykonaniu diela. 
6.     Veci potrebné na vykonanie diela je povinný si zaobstarať zhotoviteľ. 
7.      Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s dodržaním technických a iných 
         noriem, pričom je viazanými prípadnými pokynmi objednávateľa.  
 
                          
                                                                                  III. 
                                                                 Miesto zhotovenia diela  
 

1.  Miestom zhotovenia diela je objekt školského internátu na ul. Mudroňa 2 , Topoľčany, a to : 
        -  školská jedáleň a kuchyňa  
        -  prevádzka praktického vyučovania / žiacka reštaurácia/ 
 
 
                                                                           IV. 

                                                                 Doba platnosti zmluvy 
 

1. Zmluva sa vzhľadom na predpokladanú výšku nákupu za jeden rok uzatvára na obdobie 
 48 mesiacov, a to od  01.06.2013 – 31.05.2017 pri predpokladanej výške 5.200,–  € alebo do 
  vyčerpania limitu zákazky s nízkou hodnotou a to 9.999,- € bez DPH.   
 
 
                                                                                V. 
                                                     Cena diela, platobné podmienky a fakturácia 
 
1.  Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a  
     na základe ponukového listu zhotoviteľa   stanovená takto : 
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 Cena bez  dane DPH Cena celkom v € 
Cena za 1  rok        1.083,33     216,67       1.300,–  
Cena za zmluvné obdobie       4.333,33     866,67      5.200,– 
 
Slovom :   == päťtisícdvestoeur  ==                                                                Zhotoviteľ   nie je platcom DPH   
 
  
 2.  Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenie faktúry objednávateľovi. 
 
  3.   Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu . 
 
  4.   Zhotoviteľ k faktúre priloží  súpis vykonaných prác.   
 
 
 
                                                                           VI. 
                                               Vykonanie diela a jeho odovzdanie 
 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vzhľadom na pracovnú dobu v objekte, ale zároveň tak, 
aby nebol ohrozený termín ukončenia realizácie predmetu diela . 

 
2. Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať. 

 
 
 
                                                           VII. 

                                                          Odstúpenie od zmluvy 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy považujú to, ak zhotoviteľ 
nedodrží  dohodnutý  termín splnenia predmetu zmluvy v dohodnutom termíne a v plnom  

rozsahu. V takom prípade je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.  
 
                                                                                         

                                                                
 
                                                                        VIII.    
                                                  Zodpovednosť za vady a záruka 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto 
zmluvy. 

 
2. Reklamáciu na vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po 

zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa. 
 

3. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zistené závady, za ktoré zodpovedá,  v čo najkratšom ter- 
        míne na svoje náklady.  
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                                                            IX. 

                                    Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto 
zmluvy sa riadi ustanoveniami Obch.zákonníka ,  i keď ide o vzťah subjektov , ktorý nepadá pod 
vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka. 
 

2. Zmluvu je možné meniť alebo doplňať len formou písomných dodatkov odsúhlasených 
oboma stranami. 
 

3. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých po 2 obdrží  kupujúci a jeden exemplár 
predávajúci. 
 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Účinná je dňom nasledu- 
júcim po dni zverejnenia na web stránke organizácie.  
 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia a na znak 
a na znak toho ju podpisujú. 
 
 
 
         
 
 
 
V Topoľčanoch,  31.5.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................                                          ............................................... 
             Mgr. Milan Naňo                                                              Maťaš  Ján 
             Riaditeľ SOŠ O a S 


