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Zmluva o dielo č. 009/15/07/ZoD 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

I. 

Zmluvné 

strany 
 

1. Objednávateľ           Mesto Senec, Mierové nám.č.8, 903 01 Senec 

Zastúpený            Ing. Karolom Kválom, primátorom mesta 

Bankové spojenie            OTP banka  Slovensko, a.s. Senec 

Číslo účtu            Č.úč.: 562441/5200                   

IČO            00 305 065 

DIČ           2020662237 

2. Zhotovíte!' JV VODOZ BRATISLAVA, s.r.o. 

 Osadná 3, 831 03 Bratislava 3 

Zastúpený Juraj Vozňák, konateľ 

Bankové spojenie SLSP, a. s. 

Číslo účtu 0174898850/0900 

IČO 35808098 

IČDPH SK2020235998 

Registrovaný Okresný súd Bratislava 1, odd. Sro, Vložka č. 23678/B 

  

II. Predmet zmluvy 
 

2.1. Názov diela:  Zvislé a vodorovné dopravné značenie v meste Senec na 
miestnych komunikáciách. 

2.2. Zhotoviteľ' sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa zvislé a vodorovné dopravné 
značenie na miestnych komunikáciách v meste Senec, podľa požiadaviek 
objednávateľa. 

2.3. Dopravné značenie v zmysle bodu 2.1. pozostáva z: 
 

- vyčistenia povrchu pôvodného značenia 
- obnovy, opravy pôvodného dopravného značenia a s tým súvisiace práce 
- realizácie nového zvislého a vodorovného dopravného značenia 

2.4. Objednávateľ požaduje práce spojené s vodorovným a zvislým dopravným značením 
vykonať v súlade s STN 01 8020 a platnými predpismi o pravidlách cestnej premávky. 

 
III. Čas plnenia 

 
3.1. Zhotoviteľ bude vykonávať jednotlivé činnosti podľa čl. II tejto zmluvy v čase: 1.2.2015 

– 31.12.2015.  
3.2. Čas, ktorý zhotoviteľ potrebuje na začatie prác po doručení výzvy objednávateľa je 1 

deň. Jednotlivé práce vykoná zhotoviteľ do 15 dní od doručenia výzvy (objednávky). 
3.3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 
záväzku. 

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v rozsahu čl.II. prevezme po zadaných 
častiach a za jeho zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu. 
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IV. Cena diela 
 

4.1. Cena prác je stanovená na základe zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách podľa cenovej 
ponuky predloženej do výberového konania – verejného obstarávania organizovaného 
objednávateľom. 

4.2. Všetky zmeny, výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia budú 
riešené dodatkami k tejto zmluve. 

 

 
V. Platobné podmienky 

 
5.1. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúry za vykonané práce, ktorých nedeliteľnú 

súčasť bude tvoriť objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác. Objednávateľ 
overí a potvrdí súpis vykonaných prác do 15 dní po jeho predložení. Po uplynutí 15 dní 
odo dňa predloženia súpisu prác objednávateľovi má zhotoviteľ právo považovať súpis 
prác za odsúhlasený. 

5.2. Splatnosť faktúry je 15 dní od jej doručenia objednávateľovi.  
 

VI. Záručná doba a zodpovednosť za nedostatky 
 

6.1. Zhotoviteľ poskytne na dodané práce a dodávky záruku na dobu  24 mesiacov na 
zvislé dopravné značenie. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené 
vandalizmom alebo mechanickým poškodením. Výnimku tvoria súčasti s inou 
záručnou dobou stanovenou výrobcom. 

6.2. Zhotoviteľ poskytne na dodaný materiál náterovú hmotu záruku v rozsahu (dĺžke) ako 
ju poskytuje výrobca. 

6.3. Zhotoviteľ poskytne na práce vodorovného dopravného značenia farbenej plochy 
z náterovej hmoty záruku 12 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na prípady, keď 
v dôsledku mechanického pôsobenia dôjde k poškodeniu náteru z náterovej hmoty 
v rozsahu viac ako 10% farbenej plochy vodorovného značenia. 

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré predmet plnenia v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi má. Za chyby, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá 
zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 
jej zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto 
zmluvy. 

VII. Podmienky vykonania diela 
 

7.1. Zadávanie prác vykoná poverený pracovník objednávateľa. Zadanie prác sa urobí 
písomne, kde sa zhotoviteľovi stanoví rozsah prác. 

7.2. Termín vykonania prác zadaných častí podľa ods. 3.2. vyznačí objednávateľ na rozpise 
prác, v ktorom boli tieto práce zadané podľa 7.1. 

7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje ohlásiť ukončenie prác za účelom kontroly vykonaných prác. 
Kontrola sa urobí do 5 dní. Zhotoviteľ spracuje súpis vykonaných prác. Jeden exemplár 
súpisu vykonaných prác tvorí  prílohu k faktúre. 

7.4. Objednávateľ má  právo,  ak zistí pri preberacom  konaní nedostatky v kvalite,  
požadovať ich odstránenie v lehote stanovenej objednávateľom na náklady 
zhotoviteľa. 

7.5. V súvislosti s výkonom zmluvne dohodnutých prác zhotoviteľ zodpovedá za 
bezpečnosť a dodržiavanie predpisov pri práci na komunikáciách. 

7.6. V prípade porušenia zmluvných záväzkov, a to najmä nekvalitne vykonanými prácami, 
omeškaním  s   plnením záväzkov, nedodržanie podstatných kvalitatívnych a dodacích 
podmienok v zmysle tejto zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy okamžite. 

7.7. Práva a povinnosti zmluvných strán vyslovene touto zmluvou neupravené sa riadia 
Obchodným Zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 
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VIII.  Zmluvné pokuty 
 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách: 
8.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny zhotovenia prác podľa čl.III. tejto zmluvy, je 

objednávateľ  oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z mesačnej 
faktúry za každý deň omeškania 

8.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, je zhotoviteľ  oprávnený účtovať 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej  čiastky za každý deň omeškania. 

 
IX. Ostatné ustanovenia 

 
9.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie okrem informácií 

v tejto zmluve, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám pre 
iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy o dielo. 
Zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa bude   : Juraj Vozňák, 0903 249 458 

 Zodpovedným pracovníkom objednávateľa je  : p.Karol Czére a Ing.Roman Šuplata, 
02/20205129 

9.2. Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať   všeobecné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 
bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy. 

9.3. V prípade dočasného prerušenia prác alebo definitívneho zastavenia dodávky z dôvodov na 
strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočné  náklady realizácie diela. 

9.4. V prípade porušenia zmluvných záväzkov nedodržaním podstatných kvalitatívnych a dodacích 
podmienok v zmysle tejto zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

9.5.  Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy o dielo je možné iba formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán. 

9.6. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia si ponechá 
objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ. 

9.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť 
nadobúda    nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. 

 
 
 
 
V Senci, dňa 31.1.2015    V Bratislave dňa 31.1.2015 
 
 
 
 
 
 „podpísané“       „podpísané“ 
....................................................................   ...................................................... 
 Ing. Karol Kvál        Juraj Vozňák 
     primátor         konateľ 
 


