
ZMLUVA O DIELO č. 2/2012 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov  
 
 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:    Dom tretieho veku   
So sídlom:    Polereckého 2, 851 04 Bratislava    
Zastúpený:    Mgr. Jozefinou Bariakovou, riaditeľkou   
Bankové spojenie:       
Číslo účtu:       
IČO:     30842344  
IČ DPH:    nie sme platcom DPH   
DIČ:       
Kontaktné osoby:    Zuzana Takácsová, Ladislav Malík  
Telef. kontakt:       
e-mail.:    dtv-posta@stonline.sk   

 
Zhotoviteľ:    KINGSTAV  
So sídlom:    Súkennícka 3053/8, 934 05 Levice 
Zastúpený:    Kingou Drapčaťovou, majiteľkou 
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:                     
IČO:     43709214 
IČ DPH:    nie sme platcom DPH 
DIČ:      
Kontaktná osoba:   Gabriel Drapčať 
Telef. kontakt:    

   
 
 

Článok I. 
Preambula 

 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 
obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou. 
 

Článok II. 
Predmet plnenia 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať maliarske práce na schodištiach – 

vyspravenie a opravu stien, vymaľovanie schodíšť na bielo, natretie soklov 
nepáchnucou umývateľnou akrylovou farbou – 14 podlaží, dvoje schodištia na ul. 
Polereckého 2 v Bratislave, v zmysle  cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. Súčasťou zhotovenia diela je aj doprava materiálu na stavbu 
a likvidácia odpadu. 



2.  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. 

 
Článok III. 

Cena 
 
1. Zhotoviteľ zhotoví dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Cena za 

zákazku je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, a sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením záväzku zhotoviteľa 
ako cena maximálna.  

2. Celková cena obsahuje ceny pre všetky tovary, materiál a práce potrebné pre riadne 
zhotovenie zákazky, osobné náklady a prevádzkové náklady.  

3. Dohodnutá zmluvná cena v zmysle cenovej ponuky je suma 4 400,– € , slovom 
štyritisícštyristo eur a je to suma konečná. 

 
Článok IV. 

Platobné podmienky 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena diela je 4 400,– €, v tomto členení: za 

materiál suma 1 000,– € a vykonaná práca v zmysle súpisu prác v sume 3 400,– €.     
2. Objednávateľ uhradí prvú časť ceny – na materiál po vystavení faktúry, v hotovosti.  
3. Objednávateľ je povinný uhradiť druhú časť ceny – po vykonaní prác – po 

vymaľovaní, likvidácii odpadu, atď., po vystavení faktúry so 14 dňovou splatnosťou.  
 

Článok V. 
Záväzky strán podmieňujúce plnenie zhotoviteľa 

 
1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, 

zaväzuje sa dodržať technické a odborné normy, dodržiavať BOZP a protipožiarne 
opatrenia v rekonštruovaných priestoroch objektu a v jeho bezprostrednom okolí 
a dodržiavať podmienky tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ je povinný sprístupniť priestory zhotoviteľovi v dohodnutých termínoch. 
 

Článok VI. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
1. Predmetom samotného odovzdania bude celé dielo. 
2. Dielo je ukončené, keď sú vykonané práce v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. 
3. Dokladom o odovzdaní diela je zápisnica o odovzdaní diela, ktorá bude vyhotovená     

v dvoch výtlačkoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno     
zhotoviteľ. 

4. Záručná doba na vykonané práce je stanovená v zmysle zákona. 
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy má v čase 

odovzdania objednávateľovi. Za skryté vady  zhotoviteľ zodpovedá iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností ako zhotoviteľa diela, alebo nedodržaním 
technologických postupov predpísaných pre vykonanie diela. 

6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad oprávnenej reklamácie vád a nedorobkov 
predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 
a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť tieto vady a nedorobky. 



7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady a nedorobky zistené pri preberacom 
konaní predmetu zmluvy v zmysle bodu 5 tohto článku do 3 dní od písomného 
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. 

 
Článok VII. 

Zmluvné pokuty 
 
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dojednané v tejto zmluve uhradí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu 1,5% z ceny predmetu plnenia za každý začatý 
mesiac. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry uhradí objednávateľ 
zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň 
omeškania. 

 
Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Akékoľvek dojednania, zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany 

záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené formou písomného dodatku a sú podpísané 
obidvomi zmluvnými stranami. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktorý obdrží každá zmluvná strana. 
3. Zmluva nadobudla platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými 

stranami. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej 

forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 
 
 
 
 
 
V Bratislave  
 
 
 
 
 
 
 
  Objednávateľ:   podpísané                                                       Zhotoviteľ:  podpísané                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


