
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov medzi: 
 

I. 

Zmluvné strany 

 

Zhotoviteľ diela:   OP RENOSTAV s.r.o. Suchý Jarok 2811, 066 01  Humenné 

IČO: 45454141 

DIČ: 2023008251      

IČ DPH: SK2023008251      

Číslo účtu: 2729833356/0200 

Bank. spojenie: VÚB, a.s. Humenné 

     

Objednávateľ diela:    Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, 066 24  Humenné 

IČO: 37874071                                 

DIČ: 2021634912                               

Číslo účtu: 2622551981/1100  

Bank. spojenie: Tatra banka Humenné 

                            

II.  

Predmet zmluvy 

2. 1. Zhotoviteľ 

1. Zabezpečí všetky práce pozostávajúce z nákupu a osadenia dverí v základnej škole podľa popisu 

prác a popisu tovaru a materiálu uvedeného vo zverejnenej výzve. 

2. Zabezpečí realizáciu prác tak, aby priebeh rekonštrukcie daného objektu nespôsobil  majetkovú  

            ani inú ujmu odberateľovi. 

      3.  V prípade nejasnosti, alebo inej potreby, zvlášť, pokiaľ by nemal byť dodržaný termín, kvalita alebo  

            dohodnutá cena, bude informovať odberateľa a postupovať iba podľa dohody s ním. 

      4.  Prehlasuje, že sú mu známe všetky podmienky pre zhotovenie diela a disponuje odbornými  

            znalosťami a kapacitami, ktoré sú potrené na realizáciu diela podľa dohodnutých podmienok 

     5.  Zabezpečí, že dielo bude zodpovedať všetkým zodpovedajúcim technickým normám  a predpisom. 

     6.  Poskytne odberateľovi podľa najlepšieho vedomia a svedomia všetky informácie o dodávanom diele,  

            jeho cene, kvalite a termíne dodávky tak, aby realizované dielo bolo primerané jeho potrebám    

            a požiadavkám. 

 

2.2. Odberateľ 

      1.  Zabezpečí sprístupnenie priestoru pre realizáciu diela. 

      2.  Zhotoviteľovi neodkladne poskytne všetky požadované informácie týkajúce sa predovšetkým  

            požiadaviek na funkčnosť diela, kvalitu a termín odovzdania. 

      3.  Bez zbytočného zdržania preberie dielo, pokiaľ budú splnené náležitosti na jeho odovzdanie. 

         

III. 

Realizácia diela 

 

3.1. Súčinnosť zmluvných strán 

     1. Zhotoviteľ a dodávateľ budú vzájomne konať v dobrej vôli, dielo úspešne realizovať  v dohodnutý čas,  

         za dohodnutú cenu a v dohodnutej kvalite. V prípade nejasností, či odchýlky od dohodnutých  

         podmienok sa budú včas informovať, v prípade sporných vecí písomne. 

     2. Podľa možností, všetky náležitosti rozsahu, kvality, ceny a termínov realizovaného diela uvedú v tejto  

         zmluve a jej dodatkoch. 

 

3.2. Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Dielo sa považuje za ukončené úplným zhotovením, odovzdaním a prevzatím. 

2. Odberateľ a zhotoviteľ vyhotovia preberací protokol, ktorým potvrdia ukončenie diela. V prípade 

nedostatkov sa v protokole uvedú všetky nedostatky a tie veci, ktoré nezodpovedajú dohodnutým 

podmienkam. 



3. Odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z neplnenia tejto zmluvy zhotoviteľom, ktoré neumožňujú 

dielo odovzdať a prevziať zabezpečí zhotoviteľ bezplatne v čo najkratšom termíne a v požadovanej 

kvalite. 

 

3.3. Záruka a záručná doba 

1. Zhotoviteľ poskytne odberateľovi záruku na dielo v rozsahu 24 /dvadsaťštyri/ mesiacov. 

2. Záruka a záručná doba sa vzťahuje na zrealizované práce a materiál. 

3. Záručná doba začne plynúť odo dňa odovzdania - prebratia diela. 

4. Počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ všetky nedostatky bezplatne,  čo v najkratšom termíne. 

5. Záručná doba diela sa predĺži o počet dní , počas koľkých bude dielo nefunkčné. 

6. Odstránenie chýb a nedostatkov si uplatní odberateľ písomnou formou. 

 

3.4. Termín ukončenia prác 

     Termín odovzdania diela je 30.12.2013 

 

IV. 

Cena a spôsob financovania 

 

4.1. Cena diela 

      Cena za zhotovenie diela je stanovená cenovou ponukou, ktorá bola vzájomne odsúhlasená. Cena za  

 zhotovenie diela činí 2518,13EUR s DPH.  

 

4.2. Spôsob financovania, platby 

        Úhrada za práce a dodaný materiál bude uhradená bankovým prevodom na účet zhotoviteľa na základe 

faktúry dodanej zhotoviteľom.  

 

V.  

Platnosť zmluvy, odstúpenie od zmluvy 

 

5.1. Platnosť zmluvy 

      1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy obidvoch zmluvných strán. 

      2. Zmluva je platná počas celej doby realizácie diela a platnosť zmluvy  končí podpisom preberacieho   

          protokolu obidvoch zmluvných strán. 

      3. Tá časť zmluvy, ktorá sa týka záruky realizovaného diela, práv a povinností z toho vyplývajúcich, je  

          platná do uplynutia záručnej doby. 

 

5.2. Odstúpenie od zmluvy 

      1. Zmluvné strany si vymedzujú právo odstúpiť od zmluvy pokiaľ: 

         a) dôjde k hrubému porušeniu tejto zmluvy, 

         b) omeškanie z dodávky, alebo úhrady bude väčšie ako 15 dní. 

      2. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. 

      3. Výpovedná lehota sú 2 dni. 

      4. Zmluvné strany sa finančne vysporiadajú v zmysle odovzdaného a prebraného materiálu a prác  

          k termínu odstúpenia od zmluvy. 

 

VI. 

Spoločné ustanovenia 

  Zmluvné strany prehlasujú, že plne súhlasia s obsahom tejto zmluvy a podpisujú ju v dobrej vôli dielo  

  úspešne realizovať a bez nátlaku. 

 

V Humennom, dňa 23.12.2013 

 

 

    ......................................................                                                                 ........................................... 

   objednávateľ – riaditeľ zákl. školy                                                                         zhotoviteľ diela 


