
Zmluva o dielo č. tyfiú-

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka o vykonaní stavebného diela 

( ďalej len „ Zmluva " ) 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
So sídlom: 
Konajúci: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

(ďalej len „ objednávateľ " ) 

Obec Dunajská Lužná 
Obecný úrad, Jánošíkovská 7, 900 42 Dunajská Lužná 
Štefan Jurčík - starosta 
VÚB Bratislava 
SK21 0200 0000 0000 2552 2112 
00400009 
2020663755 

Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Nieje platca DPH 
Živnostenský register: 

Andrej Pavlíček - ANDY 
Ondrejovova 7, 821 03 Bratislava 
32101104 
10250112584 
VUB Banka, a.s., Bratislava 
SK18 0200 0000 0011 8185 9651 

OU Bratislava, č. živ. Reg. 102-10382 

(ďalej len „zhotoviteľ,,) a spolu ako „zmluvné strany" 

I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1. Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO"), -
zákazka s nízkou hodnotou, a to na základe výsledku vyhodnotenia doručených cenových ponúk. 

1.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že: 

a) sa oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizáciou predmetu tejto zmluvy, 
b) predmet tejto zmluvy je mu jasný a na základe svojej odbornej spôsobilosti a technického vybavenia je schopný 
ho vykonať riadne, kompletne, v súlade s predloženou cenovou ponukou, na požadovanej odbornej úrovni v súlade 
s platnými právnymi normami a STN a v tejto zmluve dohodnutými lehotami, termínmi a v požadovanej kvalite. 

1.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vyhotovením diela tretiu osobu. 

II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a namontovať dielo: „Šatníkové zostavy do šatní č. 2, 
3 a 4 ŠK Dunajská Lužná", (ďalej len „dielo"), pričom podrobnejšia špecifikácia diela sa nachádza v bode 2.4.tohto 
článku zmluvy. 
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2.2. Dielo zhotoviteľ dodá a namontuje do budovy futbalového štadióna na ul. Športovej ul., súpisné číslo 749/-
ú. Jánošíková, v objekte, ktorý je vo vlastníctve objednávateľa. 

2.3. Podkladom pre vyhotovenie diela je cenová ponuka č. 356/2016 zo dňa 30.06.2016, ktorá tvorí prílohu č . l a je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 
objednávateľa vykoná dodávku a montáž šatníkových zostáv do šatní č. 2, 3 a 4 v počte 55 boxov (šatňa č. 2 - 17 
boxov, šatňa č. 3 - 17 boxov, šatňa č. 4 - 21 boxov a zároveň vykoná dodávku a montáž 8 ks políc s rozmerom 
1200x300 mm a 4 ks s rozmerom 400x300 mm do priľahlých miestností. Za zameranie je zodpovedný zhotoviteľ. 

2.5. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele znáša zhotoviteľ a prechádza na objednávateľa odovzdaním 
a prevzatím celého diela. 

2.6. Predmetom zmluvy a záväzkom zhotoviteľa pri zhotovovaní diela uvedeného v bode 2.1 sú ďalšie plnenia 
zhotoviteľa, najmä: 

a) nakladanie s odpadmi vzniknutými v súvislosti so zhotovovaním diela vrátane ich likvidácie, a to v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a obce, 
b) obstaranie a predloženie dokladov o kvalite materiálov, výrobkov a konštrukcií zabudovaných do diela a 
použitých v rámci zhotovovania diela, 
c) dodržiavanie príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zaistenia bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti práce a technických zariadení, zákona o životnom prostredí, zákona o 
odpadoch, všeobecne záväzných noriem miestnej samosprávy, STN a iných technických predpisov súvisiacich so 
zhotovovaním diela, 
d) udržiavanie poriadku a čistoty na mieste dodania a montáže predmetu zmluvy a v jeho okolí. 

2.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zhotoviteľovi uhradí faktúru do 14 
pracovných dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi odo dňa prevzatia diela. 

2.8. Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa. 

3.1.Zhotoviteľ je povinný uskutočniť predmet zmluvy v rozsahu uvedenom v čl. II bod 2.1., 2.2. a 2.4. tejto zmluvy 
do 30 dní odo dňa prevzatia priestorov pre zhotovenie diela, podľa čl. III., bod 3.2. 

3.2. Počas zhotovovania diela poskytne objednávateľ zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie spočívajúce v: 
a) odovzdaní priestorov pre zhotovenie diela, a to do 3 dní od uzavretia tejto zmluvy, 
b) zabezpečení uzamknutia priestorov pre nepovolané osoby do doby zhotovenia diela a jeho prevzatia 

objednávateľom. 

3.3 Súčasne s odovzdaním priestoru podľa bodu 3.2 odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi kľúče od miestností, kde 
bude dielo dodávané a montované a umožní prístup k miestam dodania a montáže diela. 

3.4. Odovzdanie a preberanie dokončeného diela po jeho riadnom zhotovení sa uskutoční na preberacom konaní v 
mieste realizácie na základe predchádzajúcej výzvy zhotoviteľa doručenej objednávateľovi najneskôr v deň 
uplynutia lehoty uvedenej v bode 3.1. tejto zmluvy. 

3.5. Objednávateľ neprevezme také dielo, ktoré je zhotovené v rozpore s cenovou ponukou a v nevyhovujúcej 
kvalite. 

3.6. Ak nastane skutočnosť uvedená v bode 3.5., preberacie konanie diela sa zopakuje v náhradnom termíne. O 
tejto skutočnosti spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej objednávateľ uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal a 
podmienky, za ktorých ho v budúcnosti preberie a v ktorej zároveň zhotoviteľ uvedie svoje stanovisko k dôvodom 

2.4. Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela sú záväzne stanovené: 

III. 
Čas plnenia, podmienky vykonania diela a jeho odovzdanie 



prevzatia diela a po dohode s objednávateľom aj termín opakovaného preberacieho konania, ktorý nemôže byť 
dlhší ako 30 dní od neúspešného preberacieho konania. 

3.7. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady na zhotovovanom diele, ktoré vyplynú z preberacieho konania a ktoré 
objednávateľ nezistil na preberacom konaní, bez zbytočného odkladu v lehote dohodnutej s objednávateľom, 
pričom ak nedôjde k dohode, tak najneskôr do desiatich (10) dní od ich oznámenia zhotoviteľovi. 

IV. Cena diela * 

4.1. Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhl. MF SR 
č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, po dôkladnom sa oboznámení zhotoviteľa s východiskovými 
podkladmi a na základe predloženej cenovej ponuky č. j. 3536/2016 zo dňa 30.06.2016. 

4.2.Celková cena diela je vo výške 5412,81 €, slovom Päťtisícštyristodvanásť Eur a osemdesiaťjeden centov. 
Zhotoviteľ nie je plátcom DPH. 

4.3. Cena za dielo uvedená v bode 4.2. tohto článku je konečná, zhotoviteľ nie je oprávnený ju zvýšiť. 

V. 
Platobné podmienky 

5.1. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavky z ceny za vykonanie diela. 

5.2. Cenu za dielo uhradí objednávateľ bankovým prevodom na účet zhotoviteľa, a to na základe faktúry 
s náležitosťami daňového dokladu do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

5.3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len v rozsahu skutočne realizovaného diela, písomne potvrdenej 
objednávateľom, maximálne do výšky podľa čl. IV bod 4.2. a 4.3. tejto zmluvy. 

5.4. Súčasťou faktúry bude aj súpis vykonaných prác a dodávok pri realizácii diela potvrdený objednávateľom. 

VI. 
Záručná doba 

6.1. Záručná doba zhotoveného a odovzdaného diela je 24 mesiacov. 

6.2. Záručná doba diela začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela na preberacom konaní uskutočnenom 
podľa tejto zmluvy. 

6.3. Zhotoviteľ ručí za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté podľa tejto 
zmluvy zodpovedajúce technickým normám a predpisom, že zhotovené dielo bude bez vád, ktoré by rušili alebo 
znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k určeným účelom, t.j. že zhotovené dielo bude mať počas celej 
záručnej doby vlastnosti preukázané zhotoviteľom objednávateľovi na úspešne ukončenom preberacom konaní. 

6.4. Na základe písomnej reklamácie objednávateľa je zhotoviteľ povinný na svoje náklady a bez zbytočného 
odkladu v lehote dohodnutej s objednávateľom a ak nedôjde k dohode, tak do 15 dní od oznámenia vady 
zhotoviteľovi, odstrániť počas záručnej doby reklamované vady diela, ak objednávateľ zhotoviteľovi preukáže, že 
tieto neboli spôsobené zlou manipuláciou s predmetom diela a primeraným opotrebením spôsobeným bežným 
užívaním predmetu diela. 

6.5. Ak sa preukáže zodpovednosť zhotoviteľa za skryté vady počas záručnej doby, je zhotoviteľ povinný v súlade s 
§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka nahradiť objednávateľovi aj prípadnú z takéhoto titulu vzniknutú škodu. 



Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

7.1.Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny za dielo uvedenej v 
bode 4.2. tejto zmluvy za každý deň omeškania: 
a) ak sa zhotoviteľ omešká s riadnym dokončením diela, t.j. s ukončením úspešného preberacieho konania celého 
diela v termíne uvedenom v bode 3.1., 
b) s odstránením prípadných vád na zhotovenom a odovzdanom diele, ktoré vyplynú z preberacieho konania v 

termíne a za podmienok uvedených v čl. III.. 

7.2 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty vyúčtovanej podľa bodu 7.1 je 14 dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie 
zhotoviteľovi. 

7.3.Zaplatenie zmluvnej pokuty, vyúčtovanej zhotoviteľovi podľa bodu 7.1 nezbavuje zhotoviteľa povinnosti 
zaplatiť objednávateľovi všetky škody, ktoré objednávateľovi vznikli z viny zhotoviteľa počas zhotovovania diela, 
ako aj v súvislosti s omeškaním zhotoviteľa s plnením záväzkov, ku ktorým sa zhotoviteľ podľa tejto zmluvy 
zaviazal. 

7.4. Zhotoviteľ je oprávnený vyúčtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny za dielo uvedenej v 
bode 4.2. tejto zmluvy za každý deň omeškania: 

a) s odovzdaním priestorov zhotoviteľovi v termíne uvedenom v bode 3.2. písm. a), 
b) s odovzdaním ostatných náležitostí špecifikovaných v bode 3.3. 

7.5.Zaplatenie zmluvnej pokuty, vyúčtovanej objednávateľovi podľa bodu 7.4 nezbavuje objednávateľa povinnosti 
zaplatiť zhotoviteľovi všetky škody, ktoré zhotoviteľovi vznikli z viny objednávateľa počas zhotovovania diela, ako 
aj v súvislosti s omeškaním objednávateľa s plnením záväzkov, ku ktorým sa objednávateľ podľa tejto zmluvy 
zaviazal. 

7.6. Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi 
úroky z omeškania v zmysle s Sadzby zákonných úrokov z omeškania určenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného 
zákonníka v znení zákona č. 246/2012 Z. z. s odkazom na výšku úrokov z omeškania podľa predpisov občianskeho 
práva, ktorým je nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z.. 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

8.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa. 

8.2. Ostatné právne vzťahy výslovne zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

8.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o každej zmene týkajúcej sa plnenia predmetu zmluvy alebo 
o okolnostiach, ktoré môžu ohroziť plnenie predmetu zmluvy. 

8.4. Zmluvné strany sa zaväzujú pokúsiť urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým 
vzájomnou dohodou. Na súdne konanie v sporových veciach sú príslušné súdy Slovenskej republiky. 

8.5. Zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

8.6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť zmluvu prejavili slobodne 
a vážne. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 



Príl. 1. cenová ponuka 

V Dunajskej Lužnej, dňa g. S - M 

ľ l J L 
v 

Objednávateľ 

J . ¿ « ¿ h e j d ň g /fo. Ú f . d o t í 

Zhotoviteľ 

klíček Andrei - ANDY 



? r / / La k/Y)lľl\/<L Č*; 1 

m -46 4 Paviíček -ANDY 

Stolárske práce -cenová ponuka 

Na základe úsnej objednávky Vám dávam cenovú ponuku šatní pre ŠK Dunajská Lužná 

popis m j. cena 
1 Šatníková zostava 1100 1 , 223,15 
2 Šatníková zostava 1300 1 256,12 
3 Šatníková zostava 1500 6 278,37 
4 Šatníková zostava 2000 1 396,35 
5 Šatníková zostava 2200 1 446,66 
6 Šatníková zostava 4600 1 955,28 
7 Šatníková zostava 4600 1 990,25 
8 Polica 1200*300 8 23,76 
9 Polica 400*300 4 9,68 

10 Tyčová kon.pol. 32 3 
11 Doprava 1 30 
12 Montáž 1 120 

Spolu v celkovej sume 5412,81 

Nie som -platcom DPH ! 

Ffevffček Andrej Á ANDY / 
OfKfrejovDvá 7 Z A / , / > 821C3 B R A11S LjÄ / 7 

• t 0903 259 625 • ^ 

ičo: 32101104 
dič: 1025011284 


