
                                   Zmluva o dielo č 3/9/2018 
 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 na následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného      
                                          zákonníka v platnom znení      
 
                                                        

                                       I.      
                          Zmluvné strany 

 
 Objednávateľ  :     Stredná odborná škola obchodu a služieb  
                                       T. Vansovej č. 2 
                                        955 01 Topoľčany 
                        
                                    V zastúpení  :  Mgr. Milan Naňo 
 
                                    IČO  :  00 893480    
                                    DIČ  :  2020419665  
                        
                                    Bankové spojenie  :  Štátna pokladnica, Bratislava  
                                    IBAN  :  SK9481800000007000308066  
                                    BIC/SWIFT  :  SPSRSKBA 
                                                                                                        / ďalej len objednávateľ/ 
 
Dodávateľ  :           HASIL - HD, s.r.o. 
                                      956 13 Hrušovany č. 133 
                         
                                      V zastúpení : Dušan Hazucha 
 
                                      IČO  :  36 55 05 31 
                                      IČ DPH  :  SK 2020138813 
                               
                                      Bankové spojenie  :  VUB Topoľčany 
                                      IBAN : SK92 0200 0000 0015 9240 6454 
                                      BIC :  SUBASKBX 
                                                                                                      / ďalej len objednávateľ/ 

II. 
Predmet zmluvy 

 
   Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať :  pre objednávateľa služby v lehotách podľa Vyhl. MV SR č.  
   121/2002 Z.Z. pre objekty : 
                   -    budova školy na ul. T.Vansovej 2 Topoľčany  

            -    budova školského internátu na ul. Mudroňa 2 Topoľčany + 
                hospodárska časť Mudroňa 2, Topoľčany / objekt kuchyňa, výmenníkova stanica /  

 
1. Kontrolu hasiacich prístrojov pravidelne v zmysle platných predpisov  

 
2.    kontrolu vnútorných požiarnych vodovodov   pravidelne v zmysle platných predpisov,  
 
2. pre objednávateľa opravu hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, ktoré nezodpovedajú  

technickým podmienkam na základe prevedenej kontroly a požiadaviek  objednávateľa. 
 
                                                                         III. 
                                                          Povinnosti dodávateľa 
 

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa práce dohodnuté touto zmluvou kvalitne 
      a v lehotách uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  



 
2. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu za nepredloženie správy o vykonaní kontroly vo výške 

0,05 % z jej ceny za každý deň omeškania. 
 
                                                                     IV. 
                                                  Povinnosti objednávateľa 

 
1. Objednávateľ odovzdá dodávateľovi zoznam hasiacich prístrojov podľa druhu . 
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi fakturovanú sumu za práce v lehote splatnosti 14 dní  

odo dňa jej doručenia.  
3. Objednávateľ zaistí počas výkonu prác ich kontrolu a na záver prevzatie a potvrdenie vykonaných 

prác na pracovnom liste, ktorého kópia bude súčasťou faktúry.  
 

                                                                      
                                                                            V. 
                                                       Cena a platobné podmienky 

 
1. Cena za poskytnuté služby je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.  
       18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenová špecifikácia predmetu zmluvy je   
        uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy .  
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za dielo vykonané v požadovanej kvalite a v dohodnutej lehote,  
       zaplatí  dodávateľovi  dohodnutú cenu na základe vystavenej faktúry,  ktorá musí obsahovať  
       všetky náležitosti daňového dokladu.  
 
                                                                 VI. 

                                            Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ich záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa 

riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka i príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov vzťahujúcich sa na predmet tejto zmluvy . 

2. Zmluva je  vyhotovená v dvoch  exemplároch, z ktorých objednávateľ a dodávateľ obdržia po jed- 
nom vyhotovení. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. V čo najkratšom možnom 
termíne.  

4. Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

5. Zmluva    sa  uzatvára sa na  dobu určitú  – od 3.9.2018 - do  31.12.2019. 
6.    Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom v tejto zmluve. 

       7.   Zmluvné  strany  vyhlasujú, že  sa  so  zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia.  
 
 
      V Topoľčanoch, dňa .3.9.2018 
 
 
 
 
 

Objednávateľ:                                                                                           Dodávateľ  : 
  

 
 
 
 
 
----------------------------------------                                        ___________________________   
            Mgr. Milan Naňo                                       Dušan Hazucha 


	Spoločné a záverečné ustanovenia

