
Z M L U V A   O    D I E L O  
č. 2/2012 

 
 

Zmluvné strany sa dohodli podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom 
znení a uzatvorili nasledujúcu zmluvu o dielo: 
 
 

I. Zmluvné strany 
 
 
1.1 Objednávateľ  : „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb 
         Topoľčany  
 Adresa    : Čsl. armády 1870, 955 01  Topoľčany 
 Zastúpenie   :  
 IČO    : 00356786 
 DIČ    : 2021248614 
 Bankové spojenie  : štátna pokladnica 
 Č. účtu    : 7000189/8180 
     
 
1.2 Zhotoviteľ   : BAGO Miroslav, odborný technik elektrických  
                                                             zariadení  
 Adresa    :  
 Zapísaný v registri  : Obvodný úrad –ŽO Topoľčany, č. 548/1991 
 Zastúpenie   :  
 IČO    :  
 Bankové spojenie  : Slovenská sporiteľňa, a.s. Topoľčany 
 Č. účtu    :  
                                                              
 
 

II.  Predmet plnenia 
 

2.1      Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie : 
- Odbornej prehliadky a odbornej  skúšky elektrického zariadenia   
  samotného objektu  podľa požiadavky STN 33 1500 a vyhl. 508/2009 Z.z.       
- Odbornej prehliadky a odbornej skúšky bleskozvodného zariadenia objektu 

               podľa požiadav. STN 33 1500, STN EN 62 305 a vyhl. Č. 508/2009 Z.z. 
 
2.2 Miesto predmetu plnenia je: „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb 

Topoľčany, Čsl. armády 1870, Topoľčany  
                      
 
 
 



III. Cena diela  
 

3.1 Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe cenovej ponuky, ktorá 
bola vyhodnotená objednávateľom ako najvýhodnejšia a predstavuje sumu 1.207,-€ 
Objednávateľ sa zaväzuje, že dohotovené dielo prevezme a za jeho zhotovenie zaplatí. 

3.2 Zahájenie prác: 18.06.2012                     
Ukončenie prác:  31.06.2012          

3.3       Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi vstup do predmetných priestorov       
 v budove podľa požiadaviek zhotoviteľa. 
 
 

IV. Platobné podmienky 
 

4.1 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať objednávateľovi cenu diela na základe 
predložených a potvrdených správ z vykonaných odborných  prehliadok, potvrdených 
objednávateľom.  

4.2 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zašle 
zhotoviteľ objednávateľovi. 

4.3      Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela je nemenná. 
4.4      Zhotoviteľ sa dohodol s objednávateľom na tomto platobnom postupe: 

Práce budú uhradené do 30 dní od doručenia faktúry na účet zhotoviteľa.  

 
 

V. Záručná lehota a zodpovednosť  
za vykonané dielo 

 
5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia bude mať kvalitatívne vlastnosti podľa  

príslušných platných STN a bude vykonaný podľa skutkového stavu diela v dobe 
plnenia. 

 
VI.  Podmienky zhotovenia diela 

 
6.1     Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo. 
6.2     Objednávateľ je povinný splniť požiadavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s dielom,                         
 upravené v článku III.  
6.3     Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 
6.4     Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania prác. Odstraňuje  
          na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho vlastnej činnosti. 
 
 

VII.  Zmluvné pokuty 
 

7.1     Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v lehote splatnosti, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 
          0,01% z ceny za každý začatý deň omeškania.  
 
 



VIII.  Ostatné ustanovenia 
 

8.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu plnenia tejto zmluvy postupovať s odbornou  
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, 
technologické postupy a podmienky tejto zmluvy. 
 

 

IX.  Záverečné ustanovenia 
 
9.1     Zhotoviteľ a objednávateľ sú viazaní ustanoveniami tejto zmluvy dňom uzatvorenia  
          zmluvy.  
9.2     Táto zmluva je vyhotovená v 3  výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky dostane  
          objednávateľ a 1 zhotoviteľ. 
9.3     Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť deň po zverejnení. 

 
 
 
 
 
 
 
 

V Topoľčanoch 12. júna 2012 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––-                                                                  ––––––––––––––––––- 
        objednávateľ                                                                                    zhotoviteľ 


