
ZMLUVA O DIELO 

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami 

Objednávateľ: Gymnázium Andreja Sládkoviča 
Sídlo:   M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina 
Zástupca:  Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy 
IČO:   00160644 
DIČ:   2021152298 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  SK85 8180 0000 0070 0039 1066 
Telefón:   045/5519212   
E – mail:   gaska@gymsladka.sk  
 
 
Zhotoviteľ:   
Sídlo:         
Zástupca:     
IČO:     
DIČ:       
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:       
Telefón:     
E – mail:    
 
 

Článok I. 
Predmet plnenia 

 
 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa stavebné úpravy – rekonštrukcia 
vnútorných priestorov školy – „Obnova omietok na chodbe na 3. NP“. 
Rozsah materiálu a prác je vyšpecifikovaný vo výkaze výmere, ktorý je neoddeliteľnou 
súčasťou  tejto zmluvy. 
 

Článok II. 
Cena predmetu  

 
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

§ 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna. 
2. Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie 

diela. 
3. Cena diela v mene Euro je:  
 a) Cena bez DPH  4 166,44  
 b) DPH 20 %     833,29  
 c) Cena vrátane DPH 4 999,73  
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4. V celkovej zmluvnej cene, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, sú započítané   
všetky náklady spojené s realizáciou diela, dopravou, likvidáciou všetkých vzniknutých 
odpadov, odovzdaním diela bez chýb a odovzdaním všetkých potrebných dokladov. 

 
 

Článok III. 
Platobné podmienky 

 
 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dojednanú sumu, 
ktorá bude fakturovaná až po ukončení diela. Fakturované budú len fyzicky skutočne vykonané 
práce, podľa cenovej ponuky, prípadne jej dodatku, odsúhlasené objednávateľom. 
 

 
Článok IV. 

Čas plnenia 
 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne od 1. júla 2019 najneskôr do  31. 
augusta 2019. 

 
Článok V. 

Iné práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebných prác a odovzdaním diela 
objednávateľovi. 

2. Objednávateľ je povinný odovzdať v lehote do zahájenia prác zhotoviteľovi stavenisko, 
kde budú stavebné práce realizované, bez takých závad, ktoré by vykonávanie diela 
sťažovali, alebo znemožňovali. 

3. Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť zhotoveného diela v trvaní 60 mesiacov od 
odovzdania diela objednávateľovi, zabezpečí vyčistenie staveniska a odvoz sutín na 
určené miesto. 

 
Článok VI. 

Zmluvné pokuty 
 

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každý 
začatý týždeň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je objednávateľ povinný 
zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z nezaplatenej čiastky za každý 
týždeň omeškania.  

 
 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných 

strán vo forme písomných dodatkov. 



2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené 
sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

1 vyhotovenie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Krupine dňa: 
 
 
 
 
 
 
 
..................................................    .................................................. 
               Objednávateľ           zhotoviteľ 

 
 
 

 

 

 




