
Zmluva o dielo č.: 06-10-211 -086 
Stavba: strecha obecného úradu Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 

zo dňa . 
strana: ..!í./...?. 

Zmluva o dielo č. 06-10-211-086 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

a v znení neskorších zmien a doplnkov 

Obecný úrad DUNAJSKÁ LUŽNÁ 

Došlo dňa: 2 0 " 1 í - 2011 

Registratúrna značka: 

> 
Škartačný znak a lehota: 

Prílohy: Vybavuje: 

ČI. 1 Zmluvné strany 
1. Objednávateľ: 

1.1 Obec Dunajská Lužná 
So sídlom: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 
Tel./fax: 02/402598 11, fax: 02/402598 33 
IČO: 00400009 
DIČ:2020663755 
Zastúpená: Štefan Jurčík, starosta 
Bankové spojenie: VUB Bratislava č. účtu: 25522112/020 

Zhotoviteľ 
2.1 MEDIDERMA spol. s r. o. 

So sídlom: Dlhá 118, 949 01 Nitra 
Tel./fax: 037/6512 351-3, 7412 338 
IČO: 31 415 806 
IČ DPH: SK 2020405464 
Zastúpená konateľmi: Ing. Miroslav Kúth, konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie: VOLKSBANK, a.s., č. účtu: 4220078705/3100 
Obchodný register OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka: 1037/N 

ČI. 2. Predmet plnenia 
1. Predmetom zmluvy o dielo je: Hydroizolácia strechy so zateplením - Obecný úrad Dunajská Lužná, 

na základe cenovej ponuky č. 8010b, zo dňa 21.07.2011 ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
2. Miesto stavby: Obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 47 Dunajská Lužná. 
3. Súčasťou predmetu plnenia nieje dodávka realizačnej projektovej dokumentácie. 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu podľa čl. 3. tejto zmluvy. 

ČI. 3. Cena diela 
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Zb. o cenách, v znení neskorších predpisov. 
2. Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela v zmysle čl. 2. činí: 

14.543,52,- EUR bez DPH/ 17.452,22,-EUR s DPH 

Čl. 4. Čas plnenia 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutej dobe: začiatok prác: 19.10.2011 

ukončenie prác: do 3 týždňov od začatia prác 
2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko: 3 dni pred začatím prác 
3. V prípade nepriaznivých poveternostných vplyvov /teplota pod +5°C, ľad, dážď, alebo snehová 

pokrývka/ sa termín ukončenia prác presúva o počet dní, počas ktorých klimatické pomery vykonávanie 
prác neumožňujú. 

4. Lehoty realizácie sa predlžujú v prípade, že: 
• zhotoviteľ je v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to 

o dobu trvania tohto porušenia, 
• v dostatočnom časovom predstihu nebude realizovaná priebežná stavebná pripravenosť. 
• dôjde k podstatnej zmene oproti cenovej ponuke v tak krátkom termíne, že nie je možné 

spravodlivo požadovať dodržanie zjednanej lehoty, o dobu primeranú k týmto skutočnostiam. 

Čl. 5. Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej 
1. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa dňom zaplatenia ceny diela v zmysle 

§ 542 ods. 1 Obchodného zákonníka. 
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2. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa dňom odovzdania diela v zmysle § 542 ods. 
1 Obchodného zákonníka. 

ČI. 6. Zodpovednosť za vady 
1. Záruka sa vzťahuje na prevedené dielo: podľa čl. 2. bod 1. 
2. Záručná doba je 10 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 
3. Zhotoviteľ diela nezodpovedá za škody spôsobené konštrukčnými závadami budovy, živelnými 

pohromami, extrémnymi poveternostnými podmienkami /rýchlosť vetra nad 100 km/hod., teplota 
prostredia menej ako - 40°C a viac ako +130°C a pod./ a za škody spôsobené prevádzkou objednávateľa 
v rozpore s S TN. 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za závady vzniknuté mechanickým alebo úmyselným poškodením. 

Čl. 7. Platobné podmienky 
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry za zrealizované práce resp. dodaný materiál, ktoré uhradí 

v stanovenej lehote splatnosti. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že po ukončení prác zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných 

prác. Objednávateľom poverený pracovník vykoná zistenia a najneskôr do 3 dní potvrdí súpis 
vykonaných prác, ktorý slúži ako podklad k úhrade. Zhotoviteľ vystaví daňový doklad - faktúru na 
základe objednávateľom potvrdeného súpisu prác. 

3. Faktúra bude obsahovať tieto údaje: označenie faktúry a jej číslo, názov a sídlo zhotoviteľa 
a objednávateľa, predmet diela a deň jeho splnenia, deň odoslania faktúry a lehota jeho splatnosti, 
označenie peňažného ústavu a účtu zhotoviteľa, cenu - výšku celkom fakturovanej čiastky a ďalšie 
náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, DIČ. 

4. Daň z pridanej hodnoty bude fakturovaná podľa platných daňových predpisov o DPH. 
5. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa doručenia. 
Cl. 8. Záväzky objednávateľa podmieňujúce plnenie zhotoviteľa 
1. Objednávateľ je povinný odovzdať protokolárne zhotoviteľovi pracovisko zbavené všetkých prekážok, 

odstránenie ktorých nieje pojaté do kalkulácie prác. 
Za zhotoviteľa je oprávnený prevziať pracovisko Ing. Egon Staško. 
Z poverenia objednávateľa vykoná technický dozor a práce pre fakturačné účely preberá Ing. Jaroslav 
Kasáš. 

2. Dielčie celky, konštrukcie ktoré budú priebežne ukončované, preberie na výzvu zhotoviteľa do 3 dní od 
doručenia výzvy objednávateľovi, o čom sa urobí zápis v stavebnom denníku. 

Čl. 9. Splnenie záväzku zhotoviteľa - odovzdanie a prevzatie diela 
1. Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa k odovzdaniu a prevzatiu diela v mieste plnenia. 

Objednávateľ vykoná po výzve zhotoviteľa do 3 dní prevzatie skutočne vykonaných prác. 
2. O priebehu a výsledku preberajúceho konania spíšu zmluvné strany zápis, v závere ktorého objednávateľ 

výslovne uvedie či dielo preberá, alebo nepreberá s uvedením dôvodov. 
3. Zhotovené dielo bude odovzdané bez chýb a nedorobkov. 

Čl. 10. Zmluvné pokuty 
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi 

pokutu vo výške 0,05% z ceny nedokončenej časti predmetu zmluvy za každý započatý deň omeškania. 
2. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry uhradí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. 
3. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi a zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z 

ceny diela v prípade odstúpenia od zmluvy o dielo. 

Čl. 11. Všeobecné ustanovenia 
1. O priebehu realizácie diela sú povinní zhotoviteľ spolu s objednávateľom viesť stavebný denník za 

týchto podmienok a pri dodržaní nasledujúcich náležitostí: 
• stavebný denník založí a vedie zhotoviteľ, stavebný denník bude prístupný obom zmluvným 

partnerom u povereného pracovníka zhotoviteľa od odovzdania staveniska do termínu odovzdania 
a prevzatia prác, 
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• ak zhotoviteľ zistí v priebehu prác nedostatky, oznámi to zápisom v stavebnom denníku 
objednávateľovi a objednávateľ je povinný zápisom v stavebnom denníku dať bez odkladu, 
najneskôr do 3 dní, pokyny zhotoviteľovi na pokračovanie do doby, kým nebudú chyby odstránené, 

• zápisnica o odovzdaní pracoviska bude súčasťou stavebného denníka. 
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od realizácie diela z dôvodov na jeho strane, objednávateľ sa 

zaväzuje nahradiť zhotoviteľovi všetku majetkovú ujmu a škodu, ktorá z tohto dôvodu vznikla. 
3. Rozsah prác naviac, ktoré neboli uvažované v tejto zmluve, bude stanovený písomným dodatkom 

k zmluve, ktorý bude platný, ak bude riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať BOZP a PO podľa platných všeobecných predpisov. 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa a prenajímateľov 

priestorov, ktorá vznikne počas realizácie diela, všetku túto majetkovú ujmu a škodu nahradiť v plnej 
výške. 

Čl. 12. Záverečné ustanovenia 
1. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len výslovným obojstranne potvrdeným zmluvným dojednaním, 

podpísaným oprávnenými zástupcami oboch strán. To sa týka predovšetkým prípadov obmedzených 
rozsahom diela, alebo jeho rozšírenie nad rámec tejto zmluvy. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, každá zmluvná strana dostane 2 vyhotovenia. 
3. Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté inak, platia v plnej miere ustanovenia Obchodného zákonníka č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia na webovej stránke obce. 

V Dunajskej Lužnej, dňa V Nitre, dňa 

za objed 

Ohjednávateľ: Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 
Zhotoviteľ: MEDIDERMA spol. s r .o . Dlhá 118, 949 01 Nitra 



CENOVÁ PONUKA Mediderma® spol. s r.o. 

Objednávateľ: Obecný úrad Dunajská Lužná, plJurčík 0905 575 520 

Objekt: Obecný úrad Dunajská Lužná - plochá strecha 

Systém: TPO fólia + tepelná izolácia EPS 

Evidenčné čislo: 8010c 

P.č. popis práce 111. i. množstvo cena/m. j. spolu 

1 Očistenie podkladného povrchu m2 381,00 0,40 152,40 

2 Vyspravenie podkladného povrchu m2 40,00 3,85 154,00 

3 Odstránenie poškodenej izolácie m2 40,00 2,35 94,00 

4 Montáž tepelnej izolácie m2 381,00 0,70 266,70 

5 Montáž TPO fólie Firestone vodorovne m2 381,00 3,85 1 466,85 

6 Montáž TPO fólie Firestone zvisle m2 76,00 4,55 345,80 

7 Kotvenie hydroizolácie po obvode bm 116,00 1,40 162,40 

8 Montáž ukončovacej lišty na stene + tmelenie bm 3,50 1,40 4,90 

9 Výmena atikových plechov za okapné bm 114,00 5,80 661,20 

10 Demontáž a spätná montáž bleskozvodu - bez revízie bm 114,00 2,10 239,40 

11 Montáž strešného vtoku ks 4,00 8,90 35,60 

12 Spádovanie podkladu poterom (cca.20 m2) súb. 1,00 529,80 529,80 

13 Doprava + presuny hmôt dod. 1,00 1 317,50 1 317,50 

Cena prác spolu: EUR bez DPH 5 430,55 

P.č. m. j . množstvo cena/m.j. 

1 TPO fólia Firestone hr.1,2mm m2 457,00 9,00 4 113,00 

2 Tepelná izolácia EPS 100 hr. 100 mm m2 381,00 8,70 3 314,70 

3 Pás Bitagit V60S35 m2 40,00 2,60 104,00 

4 Kotvy na kotvenie k podkladu m2 381,00 4,90 1 866,90 

5 Kotvy na kotvenie po obvode bm 116,00 3,15 365,40 

6 Ukončovacia lišta rš. 50 mm + tmel + skrutky bm 3,50 3,15 11,03 

7 Okapný poplastovaný plech bm 114,00 8,75 997,50 

8 Strešný vtok ks 4,00 24,40 97,60 

Cena materiálu spolu: EURbez DPH 10 870,13 

Materiály a práce spolu: EUR bez DPH 

Poskytnutá zľava: EUR bez DPH 

Cena so zľavou: EUR bez DPH 

DPH: 20 % 

Materiály a práce spolu: EUR s DPH 

UPOZORNENIE: TÁTO CENOVÁ PONUKA NEPLATÍ PRE DODÁVKU MATERIÁLU BEZ MONTÁŽE 

Ocenená skladba strechy - záruka 10 rokov: 
pôvodný podkladný povrch = stará lepenka 
tepelná izolácia EPS 100 hr. 100 m m 
T P O fólia Firestone hr.1,2mm kotvená k podkladu 

16 300,68 

-1 757,16 

14 543,52 

2 908,70 

| 17 452,22 | 

Mediderma 
Cenová ponuka obsahuje iba tie dodávky a práce, ktoré sú v nej uvedené. 

V prípade otázok sa na nás s dôverou obráťte. 

Nitra, 21.07.2011 
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lč0:31415806 IČDPH: 
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Mediderma, spol. s r.o. 949 01 Nitra tel.: +421-37-6512 351-3 mediderma@mediderma.sk  

Dlhá 118 Slovensko fax:+421-37-7336 157 www.mediderma.sk Okresný súd Nitra, 

s v e t l í k y 

IČO: 31415806 

vl.: 1037/N 
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