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057/13/07/ ZMLUVA O DIELO 

č. 1301 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1.  Zhotoviteľ : Terralimo, s.r.o. 1.2.  Objednávateľ : Mesto senec 

 Sídlo : Dunajská 12, 931 01 Šamorín  Sídlo : Mierové nám č.8, Senec 

 Korešpondenčná adresa : P.O.Box 127, 931 01 Šamorín  Korešpondenčná adresa : Mierové nám č.8, Senec 

 Zapísaný : v Obch. registri Okr. súdu Trnava  Zapísaný :  

  : odd.: Sro, vložka č.: 27252/T   :  

 IČO : 46108955  IČO : 00 305 065 

 IČ DPH : SK2023241561  IČ DPH :  

 Bankové spojenie : ČSOB a.s.  Bankové spojenie : OTP banka, a.s. 

 Číslo účtu : 4016019361/7500  Číslo účtu : 562441/5200 

 Telefón : 0948 456457  Telefón : 02/20205101 

 E-mail : terralimo@terralimo.sk  E-mail : musenec@senec.sk 

 Štatutárny orgán : Mikuláš Libiak - konateľ  Štatutárny orgán : Ing.Karol Kvál - primátor 

   Ing. Ján Mokoš - konateľ     

 Zástupcovia oprávnení konať  Zástupcovia oprávnení konať 

 - vo veciach zmluvných : Mikuláš Libiak, Ing. Ján Mokoš  - vo veciach zmluvných : Ing.Kolozsváriová, 0911 053 634 

 - vo veciach technických : Ing. Ján Mokoš  - vo veciach technických :  

 - vo veciach realizačných : Ing. Ján Mokoš, 0948 456458  - vo veciach realizačných :  

   Mgr. Peter Rogel, 0915 730825     

 (ďalej len „zhotoviteľ“)    (ďalej len „objednávateľ“)  

 

1.3. Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“). 

 

2. PREDMET ZMLUVY 

 

2.1. Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa zmluvy je zhotovenie a umiestnenie: oprava fontány druhá etapa (ďalej len „dielo“) na stavbe: 

 Mierové námestie, Senec 

 

2.2. Vykonanie diela, špecifikovaného v bode 2.1. zmluvy, je členené na tieto etapy: 

2.2.1. 2. etapa - Prebrúsenie a oprava vnútornej časti (kaskáda fontány). 

 

2.3. Rozpis prác potrebných na vykonanie diela, špecifikovaného v bode 2.1. zmluvy, je uvedený v cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu č. 2 

zmluvy. 

 

2.4. Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo špecifikované v bode 2.1. a 2.2. zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 

zhotoviteľovi cenu diela určenú podľa bodu 4.1. zmluvy. 

 

3. ČAS PLNENIA 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce na diele, špecifikovaného v bode 2.1. zmluvy, v deň podpisu ZOD a prevzatí staveniska zhotoviteľom 

podľa bodov 1.1. a 1.2. Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) uvedených v prílohe č. 1, resp. podľa dohodnutého 

harmonogramu. 

 

3.2. V prípade dodržania bodu 3.1. zmluvy, bodov 3.1. a 4.6. VZP sa zmluvné strany dohodli na termínoch ukončenia vykonávania diela 

nasledovne: 

3.2.1. 2. etapa - podľa bodu 2.2.1. zmluvy,  podľa poveternostných podmienok najpozdejšie do 20.05.2013 

 

3.3. Podmienky Času plnenia sú špecifikované v prílohách č. 1  

 

4. CENA 

 

4.1. Cena za zhotovenie diela určená podľa cenovej ponuky v prílohe č. 2 predstavuje sumu vo výške 1 035,00 €.  

Na cenu bude uplatnená daň z pridanej hodnoty (DPH) v zmysle príslušných platných právnych predpisov SR. 

 

4.2. Podmienky určenia Ceny sú špecifikované v prílohe č. 1. 
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5. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe nasledujúcich faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi: 

 

5.1.1. konečná faktúra, po prevzatí 2etapy diela. 

 

5.2. Konečnú faktúru podľa bodu 5.1.2. zmluvy vystaví zhotoviteľ po protokolárnom odovzdaní celého diela na základe písomného 

odovzdávacieho a preberacieho protokolu, v ktorom budú uvedené všetky vady zistené pri odovzdávaní diela, a podpísaného oprávnenými 

zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa. Jej splatnosť je 7 dní odo dňa vystavenia. 

 

5.3. Platobné podmienky a pokuty sú špecifikované v prílohe č. 1. 

 

6. VYKONANIE DIELA, ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA, ZÁRUKA 

 

6.1. Podmienky Vykonania diela, Odovzdania a prevzatia diela, Záruky sú špecifikované v prílohe č. 1. 

 

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

7.1. Podmienky Odstúpenia od zmluvy sú špecifikované v prílohe č. 1. 

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

8.1. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkové vzťahy založené zmluvou sa budú 

riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvou bližšie neupravené sa taktiež podporne 

riadia príslušnými ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov SR. 

 

8.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení. 

 

8.3. Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné len písomnou formou, potvrdenou oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

8.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2 Cenová ponuka zo dňa 28.11.2012 vo výške 8600,00 € bez 20% DPH 

 

8.5. Účastníci zmluvy prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony. Ich vôľa vyjadrená v zmluve je určitá, slobodná a vážna, nekonajú v tiesni, 

ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

 

8.6. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom exemplári. 

 

8.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporov vzniknutých zo zmluvy budú tieto prednostne riešiť vzájomnými rokovaniami, inak súdnou 

cestou, pričom na prejednanie sporu bude príslušný všeobecný súd. 

 

Bratislava, dňa  

 

za zhotoviteľa:             za objednávateľa: 

 

 

 

  „podpísané“        „podpísané“ 

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

 Mikuláš Libiak, Ing. Ján Mokoš Ing. Karol Kvál 

 konatelia primátor 


