ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

ZHOTOVITEĽ:
Adresa:
IČO:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
Bankové spojenie:
č.ú.:

Colorstavbyt
Pod Banošom 31, 974 11 Banská Bystrica
10837485
SK 1020549310
Pavol Haring
0484177244
Slovenská sporiteľňa a.s.
50199644

(ďalej len „zhotovitel“)
a
OBJEDNÁVATEĽ :
Adresa:
IČO:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
Fax:
Bankové spojenie:
č.ú.:

Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
45017000
2022447988
Ing. Pavel Fiľo
0484147629
0484147623
Štátna pokladnica
7000393184/8180

Článok I.
PREDMET ZMLUVY
1.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto
zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdá objednávateľovi.

1.2

Predmetom tejto zmluvy sú maliarske práce a opravy poškodených omietok na Strednej odbornej
škole Pod Bánošom 80 Banská Bystrica podľa priloženej cenovej ponuky.

1.3

Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončený predmet zmluvy prevezme a zaplatí
zhotovenie dohodnutú cenu.

1.4

Predmet zmluvy bude vyhotovený na základe priloženého ponukového rozpočtu na dodávku prác.

za jeho

Článok II.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
2.1

Pri vypracovaní predmetu sa zhotoviteľ zaväzuje, že bude dodržiavať všeobecne platné predpisy,
technické normy, bezpečnosť práce a dojednania tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje, že
počas vyhotovenia predmetu poskytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie. Po dobu omeškania
objednávateľa o poskytnutí spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

2.2

Zhotoviteľ je povinný realizovať dohodnuté práce kvalitne a včas, s odbornou starostlivosťou
a s prihliadnutím k dobrému menu svojej organizácie.

2.3

Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované formou
kontrolných dní a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany. Práce naviac /nad rozsah tejto

zmluvy/,ktoré musia byť vopred odsúhlasené budú písomne a podpísané oboma stranami, čo
bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie dodatkov k predmetnej zmluve.

2.4 Objednávateľ je poverený odovzdávať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce
v súlade s projektom a podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá
objednávateľ zhotoviteľovi povolenia v zmysle Stavebného zákona a súvisiacich predpisov ochrany
životného prostredia a realizácii stavieb.

2.5 Ochrana ŽP a nakladanie s odpadmi.
•

Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste výkonu práce. Zhotoviteľ odstráni na
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností.

•

Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať všetky legislatívne predpisy
vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z.z.. o odpadoch a vyhl,č, 283/2001 Z.z. o vykonaní
niektorých ustanovení zákona o odpadoch a vyhl.č. 284/2001 Z.z. katalóg odpadov .

•

Za nedodržiavanie povinností pri nakladaní s odpadom zodpovedá zhotoviteľ.

2.6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
•

Zhotoviteľ je povinný pred zahájením prác zabezpečiť účasť všetkých zamestnancov , ktorí sa
podieľajú na plnení predmetu diela, na vstupnom školení .

•

Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov , ako aj
zamestnancov dočasne uvoľnených k výkonu práce na základe dohody s objednávateľom .

•

Ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické
osoby oprávnené na podnikanie, musí byť medzi nimi uzavretá dohoda, ktorá určí, kto z nich
zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom
pracovisku a v akom rozsahu. Ak sa nedohodnú, zodpovedá každý z nich v plnom rozsahu.

•

Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore
staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je oprávnený.
Zhotoviteľ zabezpečí svojim pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce musia
byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich príslušnú
kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.

2.7

Požiarna ochrana.
•
•
•
•
•

Zhotoviteľ je povinný :
dodržiavať zákon o požiarnej ochrane
dodržiavať STN v náväznosti na PO
zabezpečiť skladovanie horľavých materiálov a látok z hľadiska PO
pri vzniku požiaru postupovať podľa požiarno-poplachových smerníc
oboznámiť sa s dokumentáciou PO pracoviska, na ktorom bude vykonávať stavebné práce
Článok III.
ČAS PLNENIA a ODOVZDANIE DIELA

3.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo dohodnuté v bode I. tejto zmluvy:
od 01.03.2011 do 14.03.2011

3.2

Zmluvné strany sa dohodli, že o prevzatí diela bude uzatvorený odovzdávací protokol, ktorý
bude po jeho podpísaní oboma zmluvnými stranami tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.

3.3

Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým
termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom
ponúknutom termíne.

3.4

Zhotoviteľ si pre prípad zásahu vyššej moci obmedzujúceho práce podľa tejto zmluvy,
a ktorého riešenie nie je v jeho možnostiach, prípadne v dôsledku zmien špecifikácie predmetu
zmluvy požadovaných objednávateľom vyhradzuje možnosť posunu termínu podľa bodu 3.1
tejto zmluvy.

3.5

Dodržanie termínu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je podmienené riadny a včasným
spolupôsobením objednávateľa. V prípade, že z dôvodu neposkytnutia spolupôsobenia
objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela podľa tejto zmluvy, lehota na zhotovenie
diela sa predlžuje o dobu o ktorú takéto prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania
Článok IV.
CENA PRÁC, PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1

4.2

4.3

4.4

Cena prác. V zmysle č. 18/96 Zb. je cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa bodu I.
stanovená dohodou zmluvných strán a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa súpisu dodávok
a prác. Cena za zhotovenie diela podľa bodu I. predstavuje čiastku:
Cena bez DPH
3 711,62 €
DPH19%
742,32 €
Cena spolu s DPH
4 453,94 €
Pre prípad omeškania obstarávateľa s úhradou faktúry sa dohodli zmluvné strany na zmluvnej
pokute vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu touto zmluvou dohodnutej ceny za dielo budú zhotoviteľom vystavené
a riadne objednávateľovi doručené faktúry na základe odsúhlasených prác. Všetky faktúry
vystavené zhotoviteľom musia obsahovať všetky náležitosti určené všeobecne záväzným
predpisom alebo dohodnuté v tejto zmluve. V prípade, že takto vystavená faktúra neobsahuje
všetky takéto náležitosti, je objednávateľ takúto faktúru oprávnený vrátiť do termínu jej
splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť
pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti takejto faktúry začína plynúť doručenej
opravenej faktúry objednávateľovi. V prípade zmeny výšky DPH štátom, bude cena za
zhotovenie predmetu zmluvy upravená podľa jej aktuálnej výšky.
Splatnosť faktúry je 7 dní od doručenia.
V prípade nesplnenie termínu odovzdania predmetu diela v zmysle ustanovenia 3.1 sa dohodli
zmluvné strany na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň
omeškania.
Článok V.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy, a že po dobu
stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdávania objednávateľovi a po celú
dobu záruky.
5.3 Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.
5.4 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať
povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu (ihneď) po
oprávnenej reklamácii objednávateľa. Možnosť inej dohody nie je vylúčená.

5.5 Dielo
a)
b)
c)

má vady, ak:
nie je dodané v požadovanej kvalite,
vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
má právne vady v zmysle Občianskeho zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami
tretích osôb.
Článok VI.
Súhlas dotknutej osoby

6.1 V prípade, ak obsahom tejto zmluvy je poskytnutie osobných údajov zhotoviteľa v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“), dáva zhotoviteľ týmto objednávateľovi súhlas
s ich spracúvaním. Zhotoviteľ svojím podpisom na tejto zmluve vyjadruje svoj súhlas s tým, aby
objednávateľ spracúval takto poskytnuté osobné údaje vo vlastnom informačnom systéme a aby
ich poskytol spoločnosti Colorstavbyt pre účely uplatňovania práv a plnenia povinností, ktoré
vyplývajú z tejto zmluvy podľa príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľovi dáva objednávateľ
súhlas so spracúvaním nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, ďalšie údaje, ktoré
bližšie charakterizujú fyzickú osobu zhotoviteľa v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 428/2002
Z. z.
6.2 Doba platnosti tohto súhlasu je vymedzená minimálne trvaním účelu poskytnutia súhlasu. Takto
daný súhlas je zhotoviteľ oprávnený písomne odvolať v prípade, ak objednávateľ poruší
povinnosti týkajúce sa ochrany a bezpečnosti údajov o fyzickej osobe zhotoviteľa. Zhotoviteľ
vyhlasuje, že údaje o jeho fyzickej osobe, ktoré objednávateľovi touto zmluvou poskytol sú
pravdivé.
Článok VII.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
7.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy
zmenia východiskové podklady, alebo vzniknú požiadavky objednávateľa.
7.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne do
7
dní od
doručenia dodatku druhej strane. Po túto dobu je dodatkom viazaná strana, ktorá ho podala.
7.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú bez súhlasu druhej strany poskytovať tretím osobám
žiadne cenové, kalkulačné ani iné údaje súvisiace s plnením tejto zmluvy, okrem povinností
vyplývajúcich zo slovenských právnych predpisov a z tejto zmluvy. Každá zo strán môže poskytnúť
tieto údaje inej osobe, s ktorou plánuje vstúpiť alebo už vstúpila do akéhokoľvek spôsobu
spolupráce alebo uzavrela inú dohodu týkajúcu sa zmluvných vzťahov medzi stranami. V
prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete môže príslušná strana poskytnúť takéto údaje iba (i)
v rozsahu, v ktorom je to nevyhnutné pre danú spoluprácu a ak (ii) sa táto osoba písomne zaviaže
s príslušnou stranou v záujme oboch strán dodržiavať dôvernosť poskytnutých údajov za
rovnakých podmienok, aké sú uvedené v tejto dohode (s príslušnými primeranými úpravami).
Zmluvné strany sú oprávnené poskytnúť tieto údaje tiež:
a) kompetentnému súdnemu, rozhodcovskému alebo inému príslušnému rozhodovaciemu orgánu,
v súvislosti s akýmkoľvek súdnym alebo rozhodcovským konaním vzniknutým a vedeným v
súvislosti s obchodnými vzťahmi medzi stranami, alebo
b) ak je ich poskytnutie požadované príkazom kompetentného súdu, alebo
c) v súlade so zákonom, predpisom, podľa ktorého je strana povinná alebo požadovaná konať,
alebo
d) vládnej, bankovej, daňovej alebo inej kontrolnej autorite, ktorá je oprávnená a kompetentná
ich vyžadovať,
e) účtovnej firme, audítorom, daňovým alebo právnym poradcom, ktorí sú zo zákona viazaní
mlčanlivosťou

7.4 Zhotoviteľ a objednávateľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa jej podpísania.
7.5

Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych
vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov
o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú riešiť v zmysle príslušných ustanovení zákona
a zákonných noriem.

7.6

Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami za súhlasu oboch strán.

7.7

Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola napísaná podľa ich pokynov, každé ustanovenie
je výsledkom ich dohody, túto zmluvu si pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, tento
právny úkon uzavreli slobodne a vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Banskej Bystrici dňa 01.03.2011

.........................................................
Objednávateľ

V Banskej Bystrici dňa 01.03.2011

........................................................
Zhotoviteľ

