
                                     ZMLUVA O DIELO 
 
                                  Zmluva o dielo č. 1/2014/7 
uzatvorená podľa ust.  § 536  násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení         
 
 
                                                    1. Zmluvné strany 
 
1.1 Objednávateľ 
 
Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb 
           T.Vansovej 2, 955 01  Topoľčany 
 
            Štatutárny zástupca  :  Mgr.Milan Naňo – riaditeľ 
 
            IČO:    00893480 
            DIČ:    2020419665                            
 
            Bankové spojenie:  
                                                                                              
                                                                                               /ďalej len objednávateľ/ 
 
a 
 
1.2 Zhotoviteľ: 
 
Obchodné meno:   MILPEK, s.r.o. 
          Stummerova 150/A, 955 01  Topoľčany 
           
          Zastúpený:  Miloš Kopecký – konateľ 
 
         IČO: 36 518 131 
         DIČ: 2020136833 
         IčDHP: SK2020136833 
 
         Bankové spojenie:  
         Číslo účtu:  
                                                                                        /ďalej len zhotoviteľ/ 
 
 
                                                            I. 
                                           Úvodné ustanovenie  
 

1. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej a že  
označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapí-
sanému v obchodnom registri.   
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                                                         II. 
                                            Všeobecné ustanovenie 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú ceny vykoná pre objednávateľa dielo podľa 
čl. III. tejto zmluvy. 

2. Objednávateľa sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a za dielo zaplatí zhotovi- 
teľovi dojednanú sumu podľa čl. VI. tejto zmluvy.  
 
 
                                                         III. 
                                            Predmet zmluvy 
 
       l.   Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa : oprava sociálnych zariadení 
v budove Strednej odbornej školy, na ul. T.Vansovej č. 2, Topoľčany – zvislé a kompletné 
konštrukcie, úpravy povrchov, podlahy, osadenie, ostatné konštrukcie a práce – búranie, 
zdravotechnika – vnútorná kanalizácia, dokončovacie  práce , obklady a maľby. Podrobné 
rozsah stavebných prác tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.  
      2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technic- 
ky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela tejto zmluvy.  
 
 
                                                        IV. 
                                             Vykonanie diela 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo 
v zmysle čl. III. Tejto zmluvy s termínom začatia plnenia do 7 dní odo dňa podpísania tejto 
zmluvy oboma zmluvnými stranami a termínom ukončenia plnenia do 25.8.2014 /ukončenie 
druhej etapy/. 

2. O prevzatí a dokončení diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný 
objednávateľom i zhotoviteľom. Deň podpisu oboma zmluvným stranami sa považuje za deň 
odovzdania diela.  

3. Vlastníctvo, ako i nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objedná- 
vateľa odovzdaním predmetu diela. 
 
 
 
                                                      V. 
                                       Povinnosti zmluvných strán 
 
Povinnosti objednávateľa: 

1. Objednávateľa je povinný prevziať vykonané dielo a zaplatiť zaň dohodnutú čiastku. 
 
Povinnosti zhotoviteľa: 

1. Zhotoviteľa sa zaväzujem,že vykoná dielo podľa tejto zmluvy vrátane dodania  
potrebného montážneho materiálu. 

2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú 
 k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.  
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                                                      VI. 



                                               Cena   diela 
 

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody 
zmluvných strán a jej špecifikácia je nasledovná : 

 
1. etapa      :   a/  oprava sociálnych zariadení prízemie  -  termín   júl  2014 
                            Cena bez DPH               12.399,65  € 
                            20 % DPH                        2.479,93 € 
                            Cena celkom s DPH       14.879,58 € 
 
                      b/  oprava sociálnych zariadení I .NP 
                           cena bez DPH                   4.319,68  € 
                           20 % DPH                            863,94 € 
                           Cena celkom s DPH          5.183,62 € 
 
                      Cena 1. etapa :    cena bez DPH                  16.719,33  € 
                                                  20 % DPH                          3.343,87 € 
                                                  Cena celkom s DPH          20.063,20 € 
 
 
2. etapa     :    a/   oprava sociálnych zariadení II.NP -  termín  august  2014 
                                                  Cena bez DPH                    8.434,44  € 
                                                  20 % DPH                           1.686,89 € 
                                                  Cena celkom s DPH           10.121,33  € 
 
Cena za vykonané dielo spolu :   
  

Cena bez DPH 25.153,77  € 
20 % DPH  5. 030,76  € 
Cena celkom s DPH 30,184,53  € 

 
                           

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa  
faktúry vystavenej zhotoviteľom po odovzdaní diela so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia 
faktúry objednávateľovi -  bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví 
tejto zmluvy.  
        
                                                          VII. 
                                                  Záručná doba 
 

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy  je  48  mesiacov a začína plynúť dňom 
podpisu odovzdávajúceho protokolu. 

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto 
zmluvy alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom.  

3. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 
 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom. 
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                                                           VIII. 
                                                         Sankcie 
 

1. Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotoviteľom /čl.IV, bod 1  
zmluvy / je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je 
 objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania. 
 
 
                                                            IX. 
                                             Záverečné  ustanovenia 
 

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku  
k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.  

3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a 
zhotoviteľ jeden  exemplár. 

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich pre- 
javy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

5. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 o slobodnom 
 prístupe k informáciam v znení neskorších predpisov a v zmysle § 47 odst. 1 Občianskeho 
zákonníka . Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle 
objednávateľa.  
 
 
 
 
 
V Topoľčanoch, 30.6.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................                             .......................................................... 

 Mgr. Milan  Naňo                                                              Miloš Kopecký 
   riaditeľ školy                                                                       konateľ 
  objednávateľ                                                                      zhotoviteľ        
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