
 

     ZMLUVA O DIELO č.1/2018/AVEGA-ŠI Považská 7 
 
    

 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

I.2. Objednávateľ:  Školský internát, Považská 7, Košice 

 Sídlo:   Považská 7, 040 11 Košice 

 IČO:   006068213172831631728316 

 DIČ:    

Štatutárny zástupca: Ing. Dana Rošková 

Číslo účtu IBAN: SK47 8180 0000 0070 0018 5916 

Kontaktná osoba :  Ing. Agáta Kačmárová 

 

  
ďalej ako objednávateľ 

 

 

I.3.      Zhotoviteľ:  AVEGA s.r.o. 

 Sídlo:   Belehradská 2517/9,040 13 Košice 

 IČO:   50 582 691 

 DIČ:   2120389645 

IČDPH:  Nie je platcom DPH 

Štatutárny zástupca: Ing.Ivan Andrejko - konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s. 

Číslo účtu IBAN: SK03 1111 0000 0014 3640 0018 

Kontaktná osoba: Ing.Ivan Andrejko tel.:0911 919 010 

Zapísaný na Okresnom súde Košice I,vl.č. 40237/V 

 

 
ďalej ako zhotoviteľ 

 

 

uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení túto zmluvu 

o dielo.  

 

 
ďalej len zmluva 

 

 

II. 

PREDMET PLNENIA 

 

1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať pre objednávateľa  stavebné práce na 

predmetnom diele: 

   
Oprava malieb na 4. poschodí ŠI Považská 7, Košice“  

      
 za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

2. Zhotoviteľ vykoná požadované práce na uvedenom diele v zmysle výkazu – výmer. 

 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje obstarať určitý okruh konštrukčných prvkov a materiálov, len po 

výslovnom vecnom odsúhlasení s objednávateľom. 

 



4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 

 

5. Rozsah predmetu obstarania nie je možné meniť dodatkom k zmluve .  

 

III. 

DOBA ZHOTOVENIA DIELA 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu 

a kvalite vymedzenej v čl. II tejto zmluvy v zmysle prílohy č.1 a v lehote: 

 - začatie prác do 3 dní od podpisu ZOD 

             - ukončenie prác do 31. 07. 2018. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre splnenie 

predmetu zmluvy . 

 

3. V prípade omeškania investora s odovzdaním staveniska, stavebného povolenia, projektu 

stavby odsúhlaseného v stavebnom konaní a omeškania s poskytnutím iného takého 

spolupôsobenia, od ktorého je závislé včasné a riadne plnenie záväzkov zhotoviteľa, je 

zhotoviteľ po dohode s objednávateľom   oprávnený upraviť termíny svojho plnenia 

o primeranú dobu. 

 

4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s prácami, ak subdodávky, ktoré zabezpečuje objednávateľ 

nebudú zrealizované v súlade s predloženým a vzájomne odsúhlaseným programom a ktoré 

bránia prípadnému ďalšiemu postupu stavebných prác zhotoviteľa.  

 

 

IV. 

CENA 

 

1. a) Cena diela (čl. II. bod 1) je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. a vyhlášky č. 

87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.  

 

Cena za dielo je dohodou oboch zmluvných strán a je uvedená vo výkaze – výmer  

(príloha č. 1) 

  

Cena bez DPH:   4 920,68 - € 

DPH 20%:          0,00 - € 

Cena s DPH:    4 920,68 - €  

 

b) Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

 

c) Táto cena bola stanovená na základe výkazu - výmer. 

 

2. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela.  

 

 

V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán. Dohodnutá zmluvná cena je určená na základe záväzného 

ponukového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu  č.1 tejto zmluvy a je jej nedeliteľnou súčasťou.  

 

a) Cenu diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úhradou faktúry- daňového dokladu 

 

b) Faktúru bude objednávateľ uhrádzať vo výške  100% fakturovanej sumy po odovzdaní 

diela objednávateľovi. 

 

2.        a)   Faktúra bude splatná do 14 dní od jej doručenia. 



 

b) Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa zákona a tejto zmluvy, je  objednávateľ 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takomto prípade začína plynúť 

nová lehota splatnosti odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

 

 

 

       VI. 

ZMLUVNÉ POKUTY 

 

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry dlhším ako 5 dní po lehote 

splatnosti, vzniká zhotoviteľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty z omeškania vo výške  

0,05% z ceny nezaplatenej faktúry za každý aj začatý deň omeškania až do doby zaplatenia 

predmetnej faktúry. 

 

2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s ukončením diela zmluvnú pokutu vo výške  

0,05% z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania až do doby ukončenia diela za 

predpokladu nároku objednávateľa. 

 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10 % z ceny diela do doby odstránenia vád 

a nedorobkov uvedených v preberacom protokole. 

 

 

 

VII. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 
 

 1. Obchodné tajomstvo: 

 

a) Objednávatelia a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu 

boli zverené zmluvnými partnermi, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného 

súhlasu alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto 

zmluvy. 

 

b) Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne 

dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

 

c) Uvedené sa vzťahuje aj na utajenie údajov o prevádzkových a priestorových pomeroch 

zhotovovaného diela. 

 

 2. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela účasťou 

zástupcu štatutárneho orgánu na kontrolných poradách stavby za účasti stavbyvedúceho na 

operatívnych poradách stavby a vedeniach stavby, ak budú organizované objednávateľom. 

 

  

            VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť 

deň po jej zverejnení na webovej stránke ŠI považská 7, Košice. 

 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými zmluvnými 

stranami. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ alebo objednávateľ bez písomného súhlasu 

druhej zmluvnej strany nepostúpi fyzickej alebo právnickej osobe pohľadávky, ktoré im 

vzniknú na základe tejto zmluvy. V prípade porušenia ustanovení. predchádzajúcej vety 

niektorou zo zmluvných strán sa narušiteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu druhej zmluvnej 



strane vo výške nominálnej hodnoty postúpenej pohľadávky. Zmluvná pokuta je splatná 14 

dní odo dňa jej uplatnenia. 

4. Pokiaľ by niektoré ustanovenia tejto zmluvy alebo jej budúce ustanovenia boli úplne alebo 

čiastočne právne neplatné alebo by stratili platnosť neskôr, nebude tým platnosť a účinnosť 

ostatných ustanovení zmluvy dotknutá.  

5. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky prípadné spory  najskôr mimo súdnou cestou. 

6. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a 

ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, tejto 

porozumeli, a že táto bola uzavretá na základe vôle slobodnej, vážnej, nie v tiesni či za 

nápadne nevýhodných podmienok. 

8. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch rovnakej právnej sily pre každú zo zmluvných strán 

po 2 rovnopisoch. 

 

 

   

 

 

 V Košiciach, dňa:  20. 06. 2018 

 

 

 

 

 

 Za objednávateľa : Ing. Dana Rošková 

    Riaditeľka ŠI     ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 Za zhotoviteľa: AVEGA s.r.o.   

    Ing.Ivan Andrejko - konateľ spoločnosti ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

     

 


