
Zmluva o dielo 
(§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka ) 

Článok L 
Zmluvné strany 

Objednávateľ 

Mesto Senec 
Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec 
IČO: 00 305 065 
DIČ: 2020662237 
Zastúpený: Ing. Karol Kvál, primátor mesta 

Zhotoviteľ 

Ľubomír Čierny 
Slnečná 52 
917 01 Tmavá 
IČO: 40 909 735, DIČ: 1029882128 
Bankové spojenie: ZUNO 1100069827/8410 
Zapísaný v živnostenskom registri na Obvodnom úrade v Tmavé pod č. 207-9441 
Email: lubom ír.cierny l@gmail.com, teľ: 0911 959 911 

Článok II. 
Predmet diela 

1 Predmetom zmluvy o dielo je vyhotovenie a dodanie súboru tabúľ - Orientačný plán cintorína 
Senec-Bratislavská cesta a Senec-Boldocká cesta v rozsahu podľa prílohy č.l tejto zmluvy -
Rozsah prác, obsah dodania a cenová kalkulácia, tvoriacej nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa či. III. 
tejto zmluvy. 

Článok III. 
Cena diela a platobné podmienky 

1 Cena za zhotovenie a dodanie predmetu zmluvy je 3 020.- EUR /nie som platcom DPH/, 
slovom tritisícdvadsať EUR a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa v prílohe č.l tejto zmluvy, 
ktorá obsahuje presnú špecifikáciu obsahu dodania diela, resp.vykonaných prác. 

2 Cena je splatná na základe daňového dokladu po splnení rozsahu dohodnutých prác a obsahu 
dodaného diela podľa špecifikácie v prílohe č.l tejo zmluvy do 15 dní po doručení faktúry. 

Článok IV. 
Dojednaný čas zhotovenia diela a miesto plnenia 

1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať vyhotovené dielo najneskôr do 3 mesiacov od podpisu tejto 
zmluvy s jeho odovzdaním v sídle objednávateľa podľa záhlavia tejto zmluvy. Výber 
miesta a inštalácia samotného diela je na objednávateľovi. 
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Článok V. 
Vlastnícke právo k zhotovenej vecí 

5.1 Vlastníctvo zhotoveného diela, ako aj nebezpečenstvo vzniku škody na ňom prechádza na 
objednávateľa odovzdaním predmetu diela. 

Článok VI. 
Zodpovednosť za vady 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie podkladov a informácií 

odovzdaných mu pre vykonanie diela objednávateľom v prípade, ak zhotoviteľ ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť, či nesprávnosť týchto podkladov nemohol zistiť, 
ďalej za závady, ktoré boli spôsobené vandalizmom, či extrémnym pôsobením počasia. 

Článok VII. 
Povinnosti zmluvných strán 

7.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť podklady /dáta/ nevyhnutné pre plnenie prác na diele a 
poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri plnení ostatných povinností zhotoviíeľa. 

7.2 Poskytnutými podkladmi sa rozumie dodanie dát, ako je mapový podklad a databáza zosnulých 
a hrobových miest z vedenej evidencie príslušného cintorína jeho správcom a budú k dispozícii 
pre účely zhotovenia predmetného diela najneskôr do 10 dní po výzve zhotoviteľa odoslaním 
elektronickou cestou. 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje 
zverejniť túto zmluvu najneskôr do 7 dní od jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

8.2 Obe zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu neuzavreli pod nátlakom alebo za nápadne 
nevýhodných podmienok pre jednu zo zmluvných strán. 

8.3 Zmeny k tejto zmluve je možné vykonávať len formou písomných dodatkov, podpísaných 
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

8.4 Táto zmluva obsahuje prílohu č.l - ro2pis prác, obsah dodania a cenová kalkulácia, ktorá tvorí 
jej nedeliteľnú súčasť. 

8.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva 
exempláre. 
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Príloha č.l - Rozsah prác, obsah dodania a cenová kalkulácia 

Orientačný plán cintorína je vyhotovený na tabuli hrúbky 5 mm, na ktorej je nanesená samolepivá 
vodeodolná fólia s mapou cintorína a abecedným zoznamom zosnulých. Tabuľa je pripevnená na ráme 
na 2, resp. 3 oporných stĺpikoch, ktorej umiestnenie sa predpokladá v areáli cintorína pri vstupe. 

Konštrukcia: 
Informačná tabuľa pozostáva z rámu železnej konštrukcie z jokloveho profilu, na ktorej je po obvode 
skrutkami uchytená tabuľa s orientačným plánom. Zavesenie informačnej tabule je riešené na každej 
strane uchytením pomocou štyroch skrutiek na oporné stĺpiky /jokl profil 40mm/po stranách s horným 
okrasným zakončením a strieškou. Celú konštrukciu je potom možné osadiť na pätky do pripravených 
betónových základov. 
Povrchová úprava: 
Základný antikorózny náter + vrchný náter v Čiernej farbe, resp. podľa zadania. 

Obsah dodávky: 
Cintorín Senec -Bratislavská cesta: 
Centrálna orientačná tabuľa: 
1 ks tabuľa - mapa cintorína 
1 ks tabuľa - abecedný zoznam 
zosnulých 
1 ks rám na mapu cintorína 
1 ks rám na zoznam zosnulých 
3 ks opomé stĺpiky 
6 ks skrutky lOmm s maticami 
tabuľky sekcií: 
3 ks -rám, stĺpik, tabuľka 

Cintorín Sencc - Boldocká cesta: 
Iks tabuľa - mapa a zoznam zosnulých, 
1 ks nosný rám, 2 ks oporné stĺpiky 

Cena vyhotovenia diela : 
pre cintorín Bratislavská cesta 2 550 EUR s DPH 
pre cintorín Boldocká cesta 470 EUR s DPH 

Spolu: 3 020 EUR s DPH 

Zhotoviteľ: 
Ľubomír Čierny 
Slnečná 52,917 01 Trnava 
mob. 0911/959 911, tel. 033/550 23 10 
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Objednávate I: 
Mesto Senec 
Mierové námestie 8 
903 01 Senec 
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