
Objednávateľ: 

V zastúpení: 
IČO : 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Zmluva o dielo 
č. 013/16/07 

Mesto Senec 
Mierové nám. 8 
903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál, primátor 
00305065 
2020662237 
Prima Banka Slovensko a.s. 
SK94 5600 0000 0066 0282 7002 

(ďalej len „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: 

V zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

Pyrostar s.r.o. 
Košická 24 
903 01 Senec 
Jozef Takáč 
36799211 
2022408828 
SLSP 
SK9509000000000189546575 

Uzatvárajú v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len 
„zmluva“) 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať ohňostrojné práce s pomocou pyrotechnických výrobkov tr. 
II, tr. III a tr. IV, cat 3, cat 4 a T1 vrátané zabezpečenia všetkých legislatívnych úkonov 
súvisiacich s prípravou a odpálením ohňostroja uvedeným v technologickom postupe 
ohňostrojnych prác, ako aj stanoviska dotknutých strán a Slovenského dopravného úradu a 
obvodného Banského úradu. 

Čl. III. 
Termín, miesto a doba realizácie diela 

1. Termín realizácie ohňostrojných prac je 11.6.2016 o 23,00 hod. Objednávateľ má 
právo zmeniť čas začiatku ohňostroja v rozpätí + - 60 minút. 

2. Predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy sa realizuje v katastrálnom území mesta 
Senec na ostrove uprostred Slnečných jazier. 

3. Doba trvania ohňostroja je cca 13 minút. 

a 
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Čl. IV 
Technické podmienky 

1. Zhotoviteľ vykoná ohňostroj na dohodnutom mieste v termíne a dobe trvania 
uvedených v čl. III tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ vyberie miesto na ostrove tak, aby pri dodržaní všetkých bezpečnostných 
podmienok bol hlavný efekt nad ostrovom a aby bol odpálený z troch choreograficky 
napojených pozícií z rôznych častí ostrova. 

3. Objednávateľ je povinný pred samotným ohňostrojom pristaviť vozidlo HAzZ 
s minimálne 6 člennou posádkou vybavenou príslušnou technikou a podľa 
technologického postupu ohňostrojných prac a pokynov vedúceho odpaľovača 
ohňostrojov prijať opatrenia na ochranu strechy reštaurácie Lobster s trstinovou 
strešnou krytinou ktorá bude 15 minút pred ohňostrojom pokropená dostatočnou 
vodnou sprchou. 

4. Zdravotne zabezpečenie bude vykonane pristavením vozidla RZP s posádkou, ktorá 
neopusti svoje stanovisko v budove SCR Senec s.r.o. až do pokynu vedúceho 
odpaľovača ohňostrojov cca 15 minút po skončení ohňostroja –cez rádiostanicu 
zapožičanú na tento účel. 

5. Za škody, ktoré by vznikli pri manipulácii s pyrotechnickými a výbušnými predmetmi 
(počas vykonávania ohňostrojných prác) alebo nedodržaním technologického postupu 
ohňostrojných prác zodpovedá v plnej miere zhotoviteľ. 

Čl. V. 
Cena diela 

1. Cena diela bola určená dohodou a na základe ponukového listu vo výške 14.433,- eur 
bez dph. Slovom štrnásťtisicštyristotridsaťtri eur bez dph. 

2. Cena predmetu zmluvy podla čl.II tejto zmluvy predstavuje cenu vrátane nákladov 
spojených s realizáciou zmluvy a nie je možné ju meniť a nesmie prekročiť dohodnutú 
sumu. 

Čl.VI. 
Platobné a fakturačné podmienky 

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cenu objednávateľ uhradí na účet zhotoviteľa do 
30.6.2016 

Čl. VII. 
Osobitné dojednania 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si splní všetky náležitosti vyplývajúce mu zo zákona č. 58/ 
2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a z vyhlášky MH SR č. 345/2014 Z.z. o ohňostrojných prácach. 

2. Ak objednávateľ, alebo zhotoviteľ odstúpi od zmluvy v termíne od jej podpísania, je 
povinný zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu 20% z ceny uvedenej v čl. 
tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivého počasia (silný dážď, víchrica, 
búrka a pod.) po vlastnom zhodnotení situácie z dôvodu bezpečnosti prerušiť 
ohňostroj alebo po dohode s objednávateľom presunúť čas odpaľovania + - 60 minút , 
podľa technologického postupu ohňostrojných prác. 
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4. V prípade úplného zrušenia ohňostroja z dôvodu veľmi nepriaznivého počasia musí 
byt celý ohňostroj podľa citovaného zákona o výbušninách demontovaný 
a prevezený do príslušného skladu výbušnín. V takom prípade objednávateľ uhradí 
zhotoviteľovi iba nevyhnutné výdavky na demontáž, prevoz a uskladnenie výbušnín 
vo výške 4999,- eur bez dph. 

Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

1. Na činnosti ktoré nie sú bližšie špecifikované a úzko súvisia s ustanovením tejto 
zmluvy, sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. 

2. Zmeny v tejto zmluve sú možné len po vzájomnej dohode zmluvných strán, musia 
mať písomnú formu a po podpise oboch strán sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú že obsahu porozumeli, ich prejavy sú dostatočne 
zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a preto uzatvárajú 
dohodu v celom rozsahu tejto zmluvy. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma stranami .Je 
vyhotovená v troch exemplároch, pričom objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden 
rovnopis zmluvy. 

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po zerejnení na webovom sídle 
mesta Senec. 

6. Zverejňovanie detailov o počte a druhu výbušnín tr. IV a cat.4 uvedených 
v ponukovom liste či technologickom postupe ohňostrojných prác na verejných 
portáloch je z hľadiska bezpečnosti prevedenia samotného ohňostroja ako aj jeho 
choreografie neprípustne. K nahliadnutiu sú prístupné len originály uložené na MsU 
Senec pre povolané osoby spôsobilé na prácu s výbušninami, ďalej dozorujúce organy 
štátnej správy. /Polícia , Banský úrad , dopravný úrad/ 

V Senci dňa: 1.2.2016 

„podpísané“ „podpísané“ 

za objednávateľa za zhotoviteľa 
Ing. Karol K v á l Jozef T a k á č 

primátor konateľ 
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