
ZMLUVA O DIELO 

na výrobu montáž kovového oplotenia 

uzavretá podľa S 262 a 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi 

Zhotoviteľ: 
so sídlom: 
zastúpený: 
osoba oprávnená rokovať 
s objednávateľom v technických veciach: 
IČO: 
Zapísaný: 

bankové spojenie: 
číslo úctu: 

M K - K O V O , s.r.o. 
Nitrianska 1. Senec 
Karol Meszáros, konateľ 

Karol Meszáros 
45 976 074 
Obchodný register Okresného súdu 
Bratislava l, oddiel Sro, vložka č. 69620/B 
VÚB Senec 
2844335053/0200 

Objednávateľ: 
so sídlom: 
zastúpený: 
osoba oprávnená rokovať 
so zhotoviteľom v technických veciach: 
IČO: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

Mesto Senec 
Mierové nám. 8. Senec 
Ing. Karol Kvál, primátor 

Ing. Ján Gubáni 
00 305 065 
Dexia banka 
6602827002/5600 

! 
Úvodné ustanovenia 

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s § 262 ods.l Obchodného zákkonníka. že všetky otázky súvisiace 
s ich záväzkovým vzťahom pri zhotovení diela sa budú spravovať Obchodným zákonníkom. Zmluvné 
strany týmto prehlasujú. Že sú im známe právne dôsledky spojené s touto dohodou. 

II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa a 
objednávateľovi dodať nasledovné dielo: 
Výroba a montáž kovového oplotenia objektu Základná škola, Mlynská ul. , Senec. podľa cenovej 
ponuky ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

? J Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vyhotovené dielo prevezme a zaplatí dohodnutú cenu za 
podmienok uvedených v tejto zmluve. 

2.3 Rozsah vykonávaných prác, ktorý je predmetom diela podľa tejto zmluvy je vymedzený prílohe 



III. 
Čas plnenia 

3.1 Zhotovitel' sa zaväzuje, že dielo vykoná riadne v dohodnutej lehote v rozsahu, ktorý je uvedený v 
článku II. tejto zmluvy. 
Začiatok vykonávania prác: 15.4.20! 1 
Dokončenie diela: 15,6.2011 

3.2 Prípadnú zmenu dohodnutého termínu zmluvné strany upravia v písomne vyhotovenom dodatku k 
tejto zmluve očíslovanom poradovým číslom. 

3.3 Miestom plnenia predmetu zmluvy je miesto zhotovenia diela t.j. Základná škola, Mlynská ul. , 
Senec. 

3.4 Objednávateľ súhlasí aj s predčasným plnením predmetu diela za predpokladu riadneho splnenia 
dohodnutého rozsahu prác. Predčasné plnenie zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na výšku dohodnutej 
ceny, 

IV. 
Cena za dielo 

4.1 Zmluvné strany dohodli cenu za vykonané dielo podľa prílohy č, 1 vo výške 15 872,50 C bez DPH. 
DPH je vo výške 20 %. Cena s DPH 19 047,00 € (slovom devätiiásťtisícštyridsat'sedem euro) 

4.2 V prípade zmeny sadzby DPH v priebehu zhotovenia diela sa objednávateľ zaväzuje uhradil' DPH 
v sadzbe podľa platnej právnej úpravy. 

4.3 Dohodnutá cena predstavuje hodnotu všetkých prác, výkonov a služieb a je možné ju meniť len na 
základe dohody zmluvných strán. 

V. 
Spôsob platenia 

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi preddavok vo výške 30% z celkovej ceny diela 
t.j. 5 714,10 € do 10 dni odo dňa doručenia zálohovej faktúry. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovitel' vykoná odúčtovanie časti vykonaného diela formou 
súpisu prác. dokumentujúcich vecné plnenie diela k 30.5.2011. Po odsúhlasení predloženého súpisu 
prác s objednávateľom, je zhotoviteľ oprávnený vyfakturovať odsúhlasenú časť vykonaného diela. 

5.3 Po riadnom vykonaní diela a jeho prevzatí objednávateľom, vzniká zhotoviteľovi právo na 
vystavenie konečnej faktúr,'. 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli že splatnosť faktúry je 14 dní po jej doručení objednávateľovi. 

VI. 
Povinnosti zhotoviteľa 

6.1 Zhotovitel'je povinný zhotovil7 dielo podľa dohodnutého predmetu zmluvy a v súlade s určením 
kvalitatívnych a technických vlastností podľa prílohy č. 1. 

6.2 Objednávateľ súhlasí s tým. že dielo zhotoví zhotovitel' a ním určení podzhotovitelia. 
Zodpovednosť za vykonanie diela inou osobou má zhotovitel' v rozsahu ako keby dielo vykonával sám. 



VIL 
Zodpovednosť za vady, záručná doba 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 24 mesiacov. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za chyby v : myšie § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 

VIII. 
Prevzatie diela 

8.1 Zhotoviteľ odovzdá vykonané dielo objednávateľovi po jeho dokončení na základe písomne 
vyhotovenej zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. 

8.2 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela a vyzve ho na prevzatie 
písomne najneskôr do 5 dni pred preberacím konaním. 

IX. 
Zmluvná pokuta 

Zmluvné strany sa dohodli na oprávnení účtovať zmluvnú pokutu za porušenie nasledovných 
povinností: 

a) zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu /.a omeškanie s platením 
preddavku a konečnej faktúry vo výške 0.05% z hodnoty faktúry za každý deň omeškania, 
b) objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškania s dokončením diela 
v dohodnutej lehote vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania. 

X. 
Záverečné ustanovenia 

10.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v 
celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

10.2.V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného 
zákonníka, najmä o zmluve o dielo, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej 
republike. 

10.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva dostane každá zmluvná 
strana. 

10.4. Obe zmluvné strany si zmluvu prečítali, súhlasia so znením a na znak súhlasu ju podpísali. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami s účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi. 

..podpísané'' „podpísané" 



© 
KOVO, s.r.o., Nitrianska 1, 903 01 Senec, ICO 45976074 , ICO DPH SK2023172107 

MESTO SENEC 
Mestskv úrad 
Mierové námestie 8 

903 01 Senec 

Senec 25.02.2011 

Cenová ponuka 

Predkladám cenovú ponuku na výrobu a montáž kovového oplotenia objektu 
Základná škola , Mlynská ul., Senec . 

Oplotenie základnej školy z ulíc Mlynská a Vrbenského , bránky a brány z ulice Mlynská. 

Cenová ponuka podľa predbežnej požiadavky bola určená výškou oplotenia a tvarom a zmenách pri 
výrobe brán, rozšírenie vstupných otvorov brán a zmena dvojkrídlovej brány na posuvnú s 
automatickým otváraním. 

1. Výroba a montáž oplotenia, výška 1,8 m dl. 164,5 m 10692,50 EUR 
2. Výroba a montáž , bránka , 2,2 x 1 m 2 ks 700,00 EUR 
3. Výroba a montáž , brána dvojkrídlová, 3,5 x 2,2 m 1 ks 770,00 EUR 
4. Výroba a montáž , brána posuvná, 3,7 x 2,2 m 1 ks 860,00 EUR 

Spolu bez 0PH ĺ 3022,50 EUR 
DPH 20% 2604,50 EUR 

Celkom spolu 15627,00 EUR 

Pri požiadavke na zmenu brány z dvojkrídlovej na posuvnú a rozšírenie vstupu pre zásobovanie 
treba uvažovať o navýšení ceny za stavebné úpravy a dodávku automatického pohonu. 

búracie a betonárske práce,rozšírenie vstupu na zásobovanie kuchyne 600,00 EUR 
búracie a betonárske práce,rozšírenie hlavného vstupu do školy 850,00 EUR 
výkopové práce a uloženie el. kábla na posuvnú bránu 600,00 EUR 
dodávka a montáž pohonu na posuvnú bránu 800,00 EUR 
dodávka diaľkového ovládača, podľa požiadavky 25,00 EUR/ks 

Spolu bez DPH 2850,00 EUR 
DPH 20% 570,00 EUR 

Celkom spolu 3420,00 EUR 
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Ostatné požiadavky objednávateľa budú riešené po dohode 
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