
Z M L U V A O D I E L O č. 081/13/07/ZoD 
podľa §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

I. Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: 

zastúpené: 
zodpovedný pracovník za technickú časť: 
IČO: 
Bankové spojenie: 

č. ú.: 

2. Zhotoviteľ: 

Štatutárny orgán: 
ICO: 
DIC: 
Bankové spojenie: 
č.ú: 

Mesto SENEC 
Mierové nám. 8, 903 15 Senec 
Ing. Karol Kvál - primátor mesta 
Tibor Časný 
00305065 
PRIMA BANKA Slovensko, a.s. 
660 282 7002 / 5600 

MONAR trade,s.r.o. 
Fraňa Kráľa 4 
Bratislava 
Ing. Jozef Haviar, konateľ 
46017321 
2023301258 
Slovenská sporiteľňa, a.s Bratislava 
0635440595/0900 

II. Predmet zmluvy 

1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v súlade so svojou cenovou ponukou zo dňa 
20.8.2013 zabezpečí realizáciu dodávok materiálu a prác na oprave havarijného stavu strechy 
rekreačného zariadenia ALFA na Slnečných jaterách – juh v Senci. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy za podmienok tejto zmluvy prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu podľa skutočne vykonaných prác a platobných podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve. 

3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia, že sú mu 
známe technické podmienky na realizáciu prác a že disponuje dostatočnými kapacitami a 
potrebnými odbornými znalosťami. 

4. Hlavné technické a organizačné požiadavky pre realizáciu diela sú definované: 
a) 
b) 
c) 
d) 

e) 
f) 

platnými zákonmi a normami STN 
doklady o uložení odpadov na skládku 
obstarávateľposkytne plochu na zriadenie staveniska bezplatne 
pri realizácii diela je potrebné dodržiavať všeobecné platné predpisy a zvyklosti z hľadiska 
ochrany a bezpečnosti pri práci, ochrany životného prostredia a ekologických požiadaviek, 
vrátane minimalizácie vplyvov prác na funkčnosť existujúceho objektu 
minimalizovať tvorbu medziskládok vybúraných materiálov 
potvrdenie ukončenia prác vrátane požadovaného rozsahu a kvality bude predmetom 
obstarávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác. 

III. Dodacia lehota a miesto plnenia 

Predpokladaný termín začatia prác je september 2013 a ukončenia realizácie dodávok a prác je do 10 
dní od prevzatia staveniska. 
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IV. Cena a platobné podmienky 

1. Cena za splnenie – vykonanie opráv podľa čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán ako pevná cena v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov bez 
DPH 13.416,- € EUR, cena s DPH celkom 16.099,- €EUR, slovom 
šestnásťtisícdeväťdesiatdeväť euro. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi 30% celkovej ceny diela ako zálohu na 
materiál, ktorú uhradí do 3 dní od predloženia faktúry bystavenej dodávateľom. 

3. Podkladom pre úhradu celkkovej ceny predmetu zmluvy podľa čl. II. zmluvy bude faktúra 
vystavená zhotoviteľom ako daňový doklad po odovzdaní a prevzatí predmetu tejto zmluvy. 
Faktúra je splatná do 5 dní odo dňa jej odovzdania objednávateľovi. 

4. Faktúry predložené zhotoviteľom objednávateľovi musia obsahovať nasledovné údaje: 
a) číslo zmluvy, označenie faktúry a jej číslo, fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH 
b) názov a sídlo organizácie veriteľa a dlžníka ( obchodné meno a adresa ), 
c) predmet diela, súpis vykonaných prác potvrdený zodpovedným pracovníkom objednáveteľa 
d) deň odoslania faktúry, zdaniteľného plnenia a lehotu jej splatnosti, 
e) označenie peňažného ústavu a č. ú. na ktorý má byť platené, 
f) pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

V. Záruka - zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v súlade s ustanovením § 560 a násl. Obchodného zákonníka. 
3. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve 

všeobecne záväzných technických normách (STN). Uplatenie zodpovednosti a oznámenie vád 
musí byť podané písomne a v dohodnutej dobe. Musí obsahovať označenie vady, ako sa 
prejavuje a návrh vybavenia - spôsob odstránenia vád. 

4. Záručná lehota na materiál a práce opravy strechy je dohodnutá na 14 rokov od dňa odovzdania 
a prevzatia prác. Záruka na náterové práce atiky z plechu je 3 roky. 

VI. Odstúpenie od zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve, zakladá 
oprávnenie odstúpiť od tejto zmluvy tej strane, ktorá je tým dotknutá a za podmienok ustanovených v 
obchodnom zákonníku. 

VII. Podmienky vykonania diela 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotoviteľovi uvoľnené a vypratané stavenisko pre 

vykonávanie prác okamžite po podpísaní tejto zmluvy. 
3. Objednávateľ v prípade potreby poskytne zhotoviteľovi pripojenie na elektrickú energiu. 
4. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zmestnancov a za poškodenie 

vedení a inžinierskych sietí, ako i zabezpečenie potrebného bezpečnostného značenia. 
5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v celom objekte, súviace s jeho 

stavebnou činnosťou. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho 
činnosti. 
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6. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených 
v príslušných STN a predpisoch platných v čase odovzdávania diela. 

VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou vyslovene 
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia 
záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy budú riešiť formou rokovaní na úrovni štatutárnych 
zástupcov. Ak sa spor nepodarí vyriešiť uzavretím dohody alebo zmieru, je každá zo zmluvných 
strán oprávnená požiadať o rozhodnutie sporu príslušný obchodný súd. 

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

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 
naseldujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s všeobecne 
záväznými predpismi. 

V Senci dňa 2.9.2013 V Senci, 2.9.2013 

Objednávateľ : Zhotoviteľ: 

“podpísané” 
……………………………………… 

Ing. Karol K v á l 
primátor 

“podpísané” 
……………………………………….. 

Ing. Jozef H a v i a r 
konateľ 

Nedeliteľná súčasť tejto ZoD: 
Príloha č. 1 – cenová ponuka zo dňa 20.8.2013 
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