
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

1. Zhotoviteľ:   

 Obchodné meno:  Ján Šmoll – FI Szabo - Šmoll  
 Sídlo:   Námestie SNP 72/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO:   32590997 
 DIČ:   1020478888 

Zapísaný:  Ţivnostenský register č. 505-3227   
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:  56736340/0900 
Telefón, fax:  0903 512 283 

 Oprávnený konať v mene spoločnosti: Ján Šmoll 

 (ďalej ako „zhotoviteľ“) 

a 

 

2. Objednávateľ  

 Obchodné meno:  Špeciálna základná škola s materskou školou internátna  
 Sídlo:    Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján 
 IČO:    42224233 
 DIČ:   2023666315 
 Zapísaný:   Rozpočtová organizácia zapísaná v sieti škôl a školských zariadení 
    Slovenskej republiky na základe rozhodnutia  
    č. 2012-1900/52575:2-923/1    
 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
 Číslo účtu:   7000463576/8180 
 Telefón, fax:  044/5263362, 0911 890 055 
 Oprávnený konať v mene organizácie: Mgr. Vladimír Klement, riaditeľ školy 

 (ďalej ako „objednávateľ“) 

I. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II tejto 
zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi 
dojednanú cenu podľa článku VI tejto zmluvy.  

II. 
Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je rekonštrukcia dvoch tried  v budove Špeciálnej základnej školy 
s materskou školou internátnej v Liptovskom Jáne podľa cenovej ponuky zo dňa 15.05.2015 a 
podmienok stanovených touto zmluvou. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe zabezpečí potrebné mnoţstvo kvalifikovaných a technicky 
spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy. 

III. 
Vykonanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. 
II tejto zmluvy s termínom ukončenia plnenia do 31.07.2015.  

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je viazaný pokynmi objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú 
súčinnosť. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný 



objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa 
povaţuje za deň odovzdania diela.  

4. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa 
odovzdaním predmetu diela. 

IV. 
Povinnosti objednávateľa  

1. Objednávateľ sa zaväzuje, ţe poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä 
v zabezpečení prístupu do budovy, v ktorej sa má dielo vykonať. 

2. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. 

V. 
Povinnosti zhotoviteľa  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe vykoná dielo podľa tejto zmluvy.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu pred poţiarmi v zmysle platných 
právnych predpisov v plnom rozsahu a taktieţ je zodpovedný za zaistenie podmienok 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

VI. 
Cena diela 

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných 
strán vo výške 16 600,00 € (slovom: šestnásťtisícšesťsto 0/100 eur) a jej špecifikácia tvorí 
obsah prílohy č. 1 tejto zmluvy (cenová ponuka zo dňa 15.05.2015). 

2. Zhotoviteľ nie je oprávnený dohodnutú cenu zvyšovať. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry 
vystavenej zhotoviteľom do 15 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 14 dní odo dňa 
vystavenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy. 

VII. 
Záručná doba 

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 5 rokov a začína plynúť dňom podpisu 
odovzdávacieho protokolu.  

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym pouţívaním predmetu tejto zmluvy 
alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom.  

3. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní 
od ich písomného oznámenia objednávateľom. 

VIII. 
Sankcie 

1. Pri nedodrţaní termínu ukončenia diela zhotoviteľom (čl. III bod 1 zmluvy) je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za 
kaţdý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je 
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlţnej sumy 
za kaţdý deň omeškania. 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve 
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 



zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých kaţdá zo zmluvných strán 
obdrţí jeden. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, ţe ich prejavy vôle sú 
slobodné, váţne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 

V Liptovskom Jáne dňa  ............................ 

 

 

 

................................................................ 
Ján Šmoll – FI Szabo - Šmoll 

Zhotoviteľ 

.................................................................. 
Špeciálna základná škola s materskou školou 

internátna 

objednávateľ 

 

 

 


