
Zmluva o dielo
podla S 536 a nast. Z6kona6. 513/1991 Zb. (Obchodn6ho zikonnika) v zneni

neskor5ich zmien a doplnkov

t.
Zmluvn6 strany

1.1 Obiednivatef: ZAkladnA Skola
a) Adresa:
b) Zastfpenf:c) teo:
d) Dte:

Sadovd 620, 90501 Senica
lng. Svetlana Ch6belovd riaditelka Skoly
31827705
sK2021077696

1.2 Zhotovitef: BYTSERVIS UM s.r.o.
a) Adresa. Robotnicka 56, 905 01 Senica
b) Zasttipeni: lng. liubomlr Urban - konatef
c) leo: 34101918
d) Dle: 5K2020377117v

[.
Vichodiskov6 podklady a fdaje
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2.2 Vichodiskov6 ridaje o diele:

a) N6zov stavby: Oprava vodovodn6ho rozvodu v suter6ne
b) Miesto stavby: lll. ZdkladnS Skola Senica
c) Objedn6vatel (stavebnik): Zdkladnd Skola , Sadovi 620 Senica
d) Splnomocnenf zdstupca objedndvatefa (stavebnfka): lng. Eubomir Urban
g) Zhotovitel diela: BYTSERVTS UM s.r.o.

\_, i) Termfn zadatia ufstavby: 3.7.2017
j) Termln ukondenia a odovzdania diela: 14.07.2017

|[.
Predmet plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovif dielo Specifikovan6 v 6. ll. tejto zmluvy a odovzdat ho
objedn6vatelovi. Objedn6vatel sa zavdzule dielo prevziaf a zaplatit zai dohodnut{
cenu.

3.2 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj pr6ce nad rozsah diela vymedzen6ho v tejto
zmluve za rihradu, a to na z6klade dodatku k tejto zmluve podplsanom oboma
zmluvnfmi stranami. Cena tfchto pr5c bude urdend dohodou zmluvnfch str5n
obsiahnutou v dodatku k tejto zmluve.

3.3 ZAvdzokzhotovit dielo bude splnenf odovzdanim diela zhotovitelom a jeho prevzatim
objedn5vatelom.



4.1

4.2

4.4

4.5

tv.
6as plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat objedn6vatefovi dielo zhotovenE v rozsahu a kvalite
vymedzenej v 61. ll. tejto zmluvy v termlne do 14.07.2017
Zalatie pr6c na diele: 3.7.2017
Dokon6enie prdc na diele: 14.7.2017
Odovzdanie diela: 1 7.07 . 2017
Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnut0 6asf na odovzdanie pred
dohodnutfm terminom, objedn6vatef sa zavdzqe dielo prevziat aj v skor5om termine
ponf kanom zhotovitelom.
Objedn6vatef sa zavilz$e, 2e dokonden6 dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnut0 cenu.

5.1

5.2

5.3

5.4

V.
Gena

Cena za vykonanie prdc v zmysle predmetu zmluvy v rozsahu 6l lll. je stanoven6 na

z5klade vfsledku zAkazky s nizkou hodnotou a dohodou zmluvnfch str6n v zmysle $
2z1kona 6. 18/1996 Z.z. o cen6ch.
Cena za zhotovenie diela podta 61. lll bez DPH je:
3 896,26 €.

Sadzba DPH je 20 % a vfSka DPH je: 779,25 €.

Cena za zhotovenie diela podla 61. lll vr5tane DPH ie 4 675,51 €
slovom: Styritisic5eststosedemdesiatpdt eur pdfdesiatjeden centov

vt.
Platobn6 podmienky

Cena za zhotovenie diela bude platend zo strany objedn5vatela na z6klade fakt0ry so
splatnostou 30 dnl po ukondeni a odovzdanl diela.

vil.
ZAruEnA doba - Zodpovednosf zavady

7..1. Zmluvn6 strany dojednSvajri z6ru6n0 dobu u stavebnfch 6asti na 36 mesiacov a na
zariadovacie predmety 24 mesiacov , resp. na dobu udan0 ufrobcom zariadeni. Pri
z1ruke na akost platia ustanovenia S 429431 Obchodn6ho z6konnika, podas ktorej
zhotovitef zodpovedi za kvalitu diela v zmysle poZiadaviek a Specifikdcii
objedndvatela.

ZArudnA doba zadina plyn0f diom odovzdania a prevzatia diela a odstrSnenia vdd a
nedorobkov, na odstr6neni ktonfch sa zmluvn6 strany pri odovzdani a prevzati diela
dohodli.

7.2. Plynutie z6rudnej doby na dotknut0 6ast diela sa preru5l diom uplatnenia prlva
objedndvatel'a na odstr5nenie v6d dorudenim reklamdcie.

7.3. Vadou sa rozumie odchilka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenlfch v tejto
zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokon6end pr6ca oproti ponuke.

7.4. Ozn1menie v6d (reklam6cia) musl byt vykonan6 len pfsomne, inak je neplatn6. Musi
obsahovat oznadenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada
prejavuje.
Havarijn6 stavy je povinnf zhotovitel' odstr6nit obratom po ich nahl6seni
objedn6vatel'om.

7.5. N6roky objedn6vatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenlm $ 564
Obchodn6ho zSkonnika.

6.1



8.1

8.2

8.3

.6. Zhotovit el sa zaviizuje odstr6nit reklamovan6 vady v technicky do moZno najkrat5om

6ase. Zhotovitel zodpoved6 len zatie vady diela, ktor6 vznikli jeho dinnost'ou pri plneni

zAvdzkov tejto zmluvy. Zhotovitel nezodpoved6zavady, ktor6 nastaliv d6sledku v6d ,

ktor6 nemoholzistif ini vzhladom na odbornosf alebo starostlivosf, ktor0 moZno u neho

predpokladat alebo od neho poZadovat alebo v d6sledku neodborn6ho z6sahu alebo

neodborneho uZivania zo strany objedn6vatela alebo inej osoby, alebo okolnostami,

ktor6 vyludujri zodpovednost zhotovitela.

vlll.
Zmluvn6 PokutY

Objedn6vatel'zaplatl zhotovitelovi zmluvnti pokutu vo vf5ke 0,05% z nezaplatenej

diastky za kaldy dei ome5kania splatnosti faktfr.
Znotovitet zaplati objedn6vatel'ovizmluvn0 pokutu vo vf5ke 0,05 % z ceny

nedokonden6ho diela zakaady deh omeskania ukoncenia diela.

Zmluvn6 pokuty a in6 sankcie dojednan6 touto zmluvou hradi povinnf strana nez6visle

od toho, 6i a v ikej rrfske vznikne druhej strane Skoda poru5enlm povinnosti, ktorf
moZno vym6hat samostatne.

tx.
Okol nosti vyl u6ui rice zod poved nosf (vy55ia moc)

Za vySSiu moc sa povaZujti pripady, ktor6 nie s0 z6visl6, ani ich nem62u ovplyvnit'

zmluvn6 strany, napr. Ziveln6 pohromy, vojna a pod.
pre ri6ely tejto zmluvy saza okolnosti vyludujtice zodpovednost prijima pr5vna fprava

podla $374 Obchodn6ho z5konnika.
Af r" iplnenie tejto zmluvy stane nemoZnfm pre okolnosti vyluduj0ce zodpovednosf,

strana, ktord sa Oude chcief odvolat na tak6 okolnosti, bude mat prdvo do 2 mesiacov

od ich vzniku odsttipit od tejto zmluvy po zaslani pisomn6ho ozndmenia druhej strane-

Ueinfy oOsttipenia'v takom pripade' nastan0 diom dorudenia ozn6menia druhej

zmluvnej strane a skutodnostou, Ze tieto okolnostitrvaj[.
V pripad'e preru5enia alebo zastavenia pr6c na diele z d6vodov uvedenlfch v tomto

6l6nku je zhotovitel povinnf obratom vykonaf tak6 opatrenia na zabezpelenie diela,

aby nedo5lo kjeho zniCeniu, poSkodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah,

sp6sob a 1hrad-a ndkladov bude dohodnutd zmluvnfmi stranami pred vykonanlm pr5c.

N6vrh predloZi zhotovitef.

x.
Ostatn6 ustanovenia

1 0. 1 Zhotovitef sa zav dzule dodrziavat vSeobecn e zavdznl predpisy, platn6 technick6

normy, SpecifikScie dodan6 objednSvatefom a podmienky tejto zmluvy'

1O.Z Zhotovitel vyhlasuje, 2e mA opr6vnenie na vykon6vanie dinnosti v rozsahu 61. lll tejto

zmluvy.
10.3 Obchodne tajomstvo:

a) Objedn5vatel a zhotovitel sa zavdzulit,2e obchodn6 a technick6 inform6cie, ktor6 mu

boli zveren6 zmluvnfm partnerom, nespristupni tretim osob6m bez jeho pisomn6ho

s6hlasu, alebo tieto inform6cie nepouZije pre in6 ildely, neZ pre plnenie podmienok

tejto zmluvY.
b) T6to ustanovenie sa nevztahuje na obchodn6 a technick6 inform6cie, ktor6 sri beZne

dostupn6 dostupn6 tretim osob6m, a ktor6 zmluvnf partner nechr6ni zodpovedajUcim

spOsobom.
10.4 Zhotovitet sa zavdzge dodrZat pri priprave a realiz6cii diela prislu5n6 technick6 normy,

platn6 na 0zemi SR.
10.S Zhotovitef vykon6 tak6 opatrenia, aby bolo stavenisko vhodne zabezpe1en6 tak, aby

nedoch6dzafo iu Skoddm, ktor6 vzniknf odcudzenfm, po5kodenim alebo inou formou

vandalizmu na stavenisku alebo na diele podas trvania tejto zmluvy. V pripade, 2e

v

9.1

9.2

9.3

9.4



dOjde ku vzniku Skody odcudzenim, po5kodenim alebo inou formou vandalizmu
stavenisku alebo diele , potom t0to Skodu v celom rozsahu zodpoved6 zhotovitef.

xt.
Pracovisko

1 1 .1 Objedndvatef sa zavdzuje odovzdat zhotovitel'ovi pracovisko na vykonanie pr6c.
11.2 Objedndvatel je povinnf odovzdat pracovisko v takom stave, aby zhotovitel' mohol na

iom zadat prdce podla projektu a podla podmienok dohodnutich v zmluve a v
prdcach riadne pokradovat.

1 1.3 S06asne s odovzdan[m pracoviska bud0 dohodnut6 pristupov6 komunik6cie.
1 1.6 Zhotovitel' bude udrZiavat na prevzatom pracovisku a na jeho bezprostrednom okoli

(pristupov6 komunik6cie, cesty a chodniky) a na pouZlvanfch inZinierskych siefach
poriadok a distotu a odstraiovat odpady a nedistoty vzniknut6 z jeho pr6c.

11.7 Bezpednost,.ochrana zdravia a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku a
v jeho bezprostrednom okoli zabezpeduje zhotovitel.

11.8 Zhotovitel'vyprace pracovisko ku dhu odovzdania diela.

xil.
Odovzdanie a preberanie prSc

13.1 Zhotovitel je povinnf ozn6mit objedn6vatelovi najneskOr k terminu dokondenia diela
termin, kedy bude dielo pripraven6 na odovzdanie. Na z5klade tohto ozndmenia s0
zmluvn6 strany povinn6 dohodnft pracovnf program odovzdania a prevzatia diela
tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukonden6 v zmluvnom termlne. Dielo sa
povaZuje za splnen6 jeho odovzdanlm zhotovitelom a prevzatfm objedndvatefom.
Objedn6vatef prevezme dielo aj s ojedinellfmivadamia nedorobkami, ktor6 sam6 o
sebe ani v spojenis infmi nebrdnia pokradovaniu v dalSlch stavebnich pr6cach.

13.2 K odovzdaniu a prevzatiu diela pripravizhotovitel tieto doklady:
a) zdpisnice a osveddenia o vykonanfch skri5kach pouZitfch materi6lov,
b) revlzne spr6vy u vyhradenfch technickich zariadeni,
c) dalSie doklady, ktonfch potreba vyplynie z predmetu zmluvy alebo technickfch

noriem.
13.3 Objedndvatel' je povinni pripravit pre odovzddvacie a preberacie konanie v5etky

svoje doklady tak, aby ich porovnanlm s dokladmi zhotovitefa bolo zabezpeden6
kvalitn6, Ipln6 a nfchle uskutodnenie tohto konania.

13.4 Dokladom o splneni - odovzdanf diela zhotovitefom je "Zipis o odovzdani a
prevzati diela".

13.5 Preberacieho konania sa zudastnia splnomocnenl z6stupcovia objedn6vatela a
zhotovitela a projektanta.

13.6 Objedn6vatef je povinnf umoZnit zhotovitelovi pristup do priestoru alebo miestnostl,
pokiat je to potrebn6 pre moZnosf riadneho odstr5nenia v6d a nedorobkov. V takom
pripade sa zmluvn6 strany pisomne dohodnf na 6ase, v ktorom bude objekt
pristupnf pracovnlkom zhotovitel'a.

13.7 Pokial' objedn6vatel' neumoZni zhotovitelovi v dohodnutom 6ase pristup do
dohodnut6ho priestoru, je povinnf zaplatit skuto6n6 n6klady, ktor6 zhotovitelovi
vznikli v stivislosti s tfm, 2e nemohol opravu vykonat. Objedn6vatel a zhotovitel s[
potom povinnl plsomne dohodnff novf 6as na odstr5nenie v6d. Ak objedn6vatel v
n6hradnej lehote ani v dal5ej n6hradnej lehote dohodnutej na odstrdnenie v6d
neumoZnI zhotovitelovi vady odstr6nit, jeho pr6vo na odstrdnenie v6d a nedorobkov
zanikA.
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XIV. 

Ostatné ustanovenia 

Zmena rozsahu prác, alebo zmena kvalitatívnych požiadaviek a technických riešení 
oproti ponuke a objektívne zmeny podmienok zhotovenia diela sú dôvodom na 
zmenu zmluvy o dielo v jej dotknutej časti. 
V prípade, že v priebehu výstavby zhotoviteľ preruší výkon stavebných prác z 
preukázateľného dôvodu na strane objednávateľa a nezavineného zhotoviteľom, 
zhotoviteľovi sa prerušuje plynutie zmluvných lehôt. Po pominutí prekážky sa predÍži 
dotknutá lehota o dobu prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú a objednávateľ 
súčasne nahradí zhotoviteľovi vzniknuté náklady, prípadne škody. 
Zhotoviteľ bude počas realizácie diela riadne vykonávať všetky skúšky a kontroly 
uvedené v kontrolnom a skúšobnom pláne. 
Všetky montážne práce ukončí zhotoviteľ vykonaním individuálnych skúšok v rozsahu 
podľa obchodných zvyklostí. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii diela použije materiály a práce alebo 
dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu 
oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky dôsledky s tým spojené. 

xv. 

Záverečné ustanovenia 

15.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi. 
15.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy 

doručený druhej zmluvnej strane. Súhlas musí byť písomný a podpísaný oprávneným 
zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila. 

15.3 Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných 
dodatkov, písomnú formu a dohodu v celom rozsahu. 

15.4 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými číslovanými 
dodatkami k zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

15.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne 
formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, 
že spor sa nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť 
spor na riešenie príslušnému súdu v SR. 

15.6 V ostatných vzťahoch neupravených touto zmluvou platí Obchodný zákonník a platné 
právne predpisy. 

15. 7 Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo
potvrdzujú podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov. 

15.8 Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa, 1 pre 
zhotoviteľa. 

15.9 Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po 
jej zverejnení. 

V Senici dňa 20.06.2017 

Objednáv

�
................................... 

Ing. Svetlana Cháb lová 
riaditeľka školy 

Zhotov·,teľ· 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

Ing. Ľubomír Urban 
konateľ spoločnosti 


