
 

 

 

 

ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka 

 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

OBJEDNÁVATEĽ: 

 

Obchodné meno :    Školský internát Považská 7, Košice 

Sídlo :     Považská 7,  040 11 Košice    

Štatutárny zástupca, funkcia :  Ing. Dana Rošková, riaditeľka ŠI 

IČO :     00606821      

DIČ :     2021739588      

Bankové spojenie :              Štátna pokladnica    

Číslo účtu :                SK47 8180 0000 0070 0018 5916    

                                                                     a    

 ZHOTOVITEĽ: 

Obchodné meno :    K2TOUR, s.r.o. 

Sídlo :      Kladenská 4, 040 18 Košice 

Štatutárny zástupca, funkcia :   Daniel Bodnár, konateľ 

IČO :      47 575 905 

Číslo účtu :      SK15 1100 0000 0029 2091 0794 

 

 

II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo  

„Výmena vstupnej brány a bráničky“ pre Školský internát Považská 7, Košice  

a objednávateľ sa zaväzuje prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela v zmysle 

predloženej CP. 

III. 

CENA DIELA 

 

3.1  Cena je stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle prieskumu trhu, CP 

zo dňa 06.11.2018 ktorá tvorí prílohu ZOD: 

- cena  bez DPH     3 108,00 € 

- cena diela s 20% DPH je stanovená na čiastku : 3 108,00 €  

3.2  Zhotoviteľ diela nie je platcom DPH. 

 



 

IV. 

FAKTURÁCIA, SPLATNOSŤ DOHODNUTEJ CENY 

 

4.1  Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať zrealizované práce celého diela odovzdané   

v odovzdávajúcom konaní. 

4.2  Objednávateľ je povinný zabezpečiť úhradu jednej konečnej faktúry do 15 

pracovných dní. 

4.3 Platba za dielo bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku 

prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa, po zhotovení diela  a to na faktúru. 

V prípade, že daňový doklad bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ho. Zhotoviteľ je povinný daňový doklad podľa 

charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť nový. 

4.4 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na realizáciu diela. 

 

V. 

REALIZÁCIA, PLNENIE DIELA, TERMÍNY ODOVZDANIA 

DIELA 

 

      Zhotoviteľ začne výrobu výrobkov diela dňom podpísania zmluvy. Lehota realizácie  

diela je najneskôr do 19.12.2018. 

 

VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku súčinnosť, ktorú môže 

zhotoviteľ oprávnene požadovať na to, aby mohol riadne splniť predmet tejto zmluvy. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu diela včas, v zodpovedajúcej kvalite  

a dodržať všetky súvisiace bezpečnostné, technické a technologické normy a predpisy. 

6.3 Práce navyše vyžiadané objednávateľom a dohodnuté v dodatku k tejto zmluve 

budú mať osobitný termín plnenia. 

6.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že BOZP a OPP pri výkone objednaných prác 

v priestoroch výkonu prác v plnom rozsahu a na vlastné náklady zabezpečí zhotoviteľ. 

 

VII. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

Objednávateľ je povinný prebrať a zhotoviteľ odovzdať dielo, pričom 

z odovzdávacieho konania bude zhotovený odovzdávací a preberací protokol. 

 

  

 

 

 



 

VIII. 

ZÁRUČNÁ DOBA, ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS 
 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť nasledovné záručné doby: 

    - tvarová a farebná  stálosť - 24 mesiacov, 

    - funkčnosť, nastavenie  - 24 mesiacov,  

     - na ostatné súčasti (bezpečnostné elektrické prvky a elektrické káble ) - 24 mesiacov 

8.2 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela alebo jeho časti do užívania. 

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať servis na uznané reklamácie v záručnej dobe     

bezplatne. Po uplynutí záručnej doby akýkoľvek servis za úhradu. Bezplatný záručný    

servis sa nevťahuje na poruchy, závady a poškodenia výrobkov, ktoré vzniknú takou   

manipuláciou objednávateľa, prípadne užívateľa, ktorá je v rozpore so záväznými  

pokynmi zhotoviteľa.  

8.4 Ak sa po prevzatí diela v záručnej dobe objavia skryté vady, objednávateľ je povinný   

písomne nahlásiť zhotoviteľovi zistené skryté vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 5 dní od 

doručenia písomného nahlásenia preveriť opodstatnenosť nahlásených vád a zaväzuje sa, 

že s objednávateľom dohodne termín a spôsob vysporiadania opodstatnených vád. 

 

IX. 

ZMLUVNÉ POKUTY 

 

9.1 V prípade omeškania sa objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku, 

zhotoviteľ môže uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s § 369 Obch. zák. č. 513/91 Zb. 

v platnom znení vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania so splnením termínu uvedeného 

v článku V.., zaplatí za každý deň omeškania 0,05 % z ceny diela. 

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ak uplatnia zmluvnú pokutu, urobia to písomnou 

formou s dátumom splatnosti do 14 dní od jej doručenia. Má sa za to, že pokiaľ nie je 

dodržaná písomná forma, zmluvné strany pokutu neuplatňujú. 

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neodôvodneného odstúpenia od zmluvy zo 

strany zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % 

z ceny diela, v prípade neodôvodneného jednostranného odstúpenia od zmluvy zo strany 

objednávateľa zaplatí tento zhotoviteľovi materiálové náklady po prevzatí materiálov, 

dodávateľských faktúr a dodacích listov, ďalej ostatné preukázateľné náklady a 

odstupné vo výške ušlého zisku. 

. 

X. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

10.1 Zmluva bola oboma stranami prečítaná a na znak súhlasu podpísaná. Zmluvné 

strany podpisom potvrdzujú, že jednotlivým bodom zmluvy rozumejú a zmluva je 

záväzná pre obidve strany. 



 

10.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť 

originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží 1 exemplár. 

10.3 Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán a účinnosť 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. na webovom sídle objednávateľa. 

10.4 Akékoľvek zmeny a dodatky k zmluve môžu byť uplatnené len v písomnej forme 

po vzájomnom odsúhlasení obidvoch zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto 

zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 5 dní od doručenia 

dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k tejto zmluve, oprávňuje to obe strany, aby 

ktorákoľvek z nich požiadala o súdne rozhodnutie. 

10.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že technické a  obchodné informácie, ktoré 

im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného 

súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto 

zmluvy. 

10.6  Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, zmluvné vzťahy medzi zhotoviteľom a  

objednávateľom sa riadia podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obch. 

zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.   

 

 

 

 

V Košiciach dňa: 13. 11. 2018 

 

 

 

 

 

 

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

za objednávateľa                                            za zhotoviteľa 

 

 

 

   
 

 

 

               

              


