
ZMLUV A O DIELO 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v plat om znení 

l. 
Zmluvné strany 

l. Objednávateľ: Stredná priemyselná škola 
Sov. hrdinov 369/24 
08901 Svidník 
IČO: 00520225 
DIČ: 2020785173 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobo · ka Svidník 

882678 1 I 10/5600 
v zastúpení: Mgr. Pavel Olejár, riaditeľ ško ly 

(ďalej ako "objednávatel"') 
a 

2. Zhotovitel': 	 Alexander Černega - DREAL 
Andy Warhola 195/28 
06801 Medzilaborce 
IČO: 30628075 
DIČ: 1020715454 
IČ DPH: SKI0207 15454 
bankové spojenie: SLSP, a.s., Medzilaborce 
číslo účtu: 0086925783/0900 
registrácia: Obvodný úrad Humenné, Odbor ž vnostenského 

podnikania, Živnostenský register Č. 705-3 I 23 
v zastúpen í: Alexander Černega 

(ďalej ako "zhotovitel"') 

II. 

Predmet zmluvy 


l. 	 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovitel'a uskutočniť pr objednávateľa: 

"Opravu hlavného schodišťa, bočného schodišťa s prestrešením a oravu okapových 
chodníkov SPŠ vo Svidníku" podľa podmienok stanovených touto zmluv 

2. 	 Zhotovite!' sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikova ých a technicky 
spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmlu y. 

3. 	 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať ukon čené dielo v dohodnutých term'noch a v rozsahu 
plnenia a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa čl. IU tejto zmluvy o dielo, a · dielo zodpovedá 
zmluvne dohodnutým špecifikáciám. 



III. 
Cena diela a tovaru 

l. 	 Celková cena stavby predstavuje sumu: 

19999,35 EUR bez DPH 
,; )99,87 EUR (20% DPH) 

23999,22 EUR s DPH 

(slovom: D vadsaťtriti sícdeväťstodeväťdesiatdeväťeur 22/1 OO) 

2. 	 Cena za vykonanie diela je určená na základe vzájomnej dohody zmluvn ' ch strán . 
3. 	 Do ceny diela počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnut' len zm nu sadzby 

DPH , cla a iných adminis tratívnych opatrení štátu. 
4. 	 Zmlu vn:'1 cena 7.a zho tovenie die la musí platiť počas celého obdobia trva ia zm luvy 

a nie je možné ju zv)šit'. 
5. 	 Objednávateľ sa laväzuje uhradil' zhotovi teľovi cenu za vykonanie diela a dodanie 

tovaru na základe faktúr vystavených zhotoviteľom so splatnost'ou 14 dl . odo dňa 

vystavenia faktúry, a to bezhotovostn)'m prevodom na účet zhotoviteľa l edený 
v č l. l. 

IV. 

Termíny plnenía 


l . 	 Zmluvné strany si dohodli nasledovné termíny plnenia: 
Tcnnín začatia prác: 02.12.2013 

l cnnín ukončen ia prác: 31.12.2013 


V, 
Zá ručná doba 

I. 	 Záruč nú doba na dielo podľa tejto zlllluvy je 36 mesiacov a začína plynút dľíom 
podpisu odovzdávacieho protokol u. 

2. 	 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím ne právn ych 
podkladov poskytnutých objednávateľom. 

3. 	 Zhotovitcl' nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním pre metu tejto 
zmluv) alebo poškoden ím prcdmetu zmluvy objcd mivatcl'om . 

4. 	 Vady zistcné a rek lamované v záručnej dobe sa zhotov iteľ zaväzuje odslr 'nit'" lehote 
30 dni od ich písomného oznámenia objed návateľom . 



VI. 

Sankcie 


l. 	 Pri nedodrzani termínu real izác ie dielJ zhotoyitel'om ( čl. Il! bod I tejto z 11luvy) je 
objednávatel' oprávnený zhotovitel'ovi vyrubiť zmlu vnú pokutu yo výšk 0,05 % zo 
zmluvnej ceny diela za kazdý deň omeškania až do jeho úplného zhotov ni u 
a odovzdania . Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na reklul110yané yach n~o stránené 
y lehote podl'a čl. VII bodu 4. 

2. 	 V prípade omeškania objednál'J tda s linančnou úhradu faktúry za yyko anie diela je 
zhotovi te!' oprávnen)' vyrubi l' zholovitel'ovi penále z omeskania vo výšk 0.05 % 
z dlžnej sumy za kazdy deJi omeškania až do jej úplného zaplJ tenia. 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

I. 	 Otázky neupravené touto zmluvou sa riad ia príslušnými ustanoveniami 

zákonníka. prípadne ďalšími pr:!\ nymi predpismi. 


2 	 Zmeny il dodat ky tejto z.mluvy musia byť vykonané formou písomného 

k zmlu ve fi musia byť podpísané oboma zmluvn) mi stra nami. 


3. 	 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami . 
4. 	 Táto zml uvaje vyhotol'enil v dvoch rovnopísoch, z ktorých objednávatel aj zho tovite!' 

obdrží j-:dcn rovnopis. 
5. 	 Zmluvné strany si zmluvu prečítJli, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, e ich pr~javy 

vô le sú slobodné, váž ne, zrozul11itcl'né a určité, čo S\ujimi podpismi pot rd zujú. 

Vo Svidníku, dlia 02 .12.2013 

:;tradná priemyselná 'kola 
Sov. hrdino v 369/24 

08901 SV IDNIK 


NeQnder C NECA 
DR.~:-_ 

:'\naý WarhOla 95/28 ............... JiJ 	 ~::, ... .... 

za objednáv I'a 

Mgr. Pavel Alexander L'ernega, aj ite!' 



