PREBERACÍ PROTOKOL
O PREVZATÍ A ODOVZDANÍ DIELA
VYHOTOVENÝ NA ZÁKLADE
Zmluvy o dielo č. 1/2019 uzatvorenej dňa 25.3.2019 podľa prísl.§ 536 a nasl. Zákona
č. 513/1991 Z.z..- Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami

objednávateľom:
Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice
IČO: 00160989
Štatutárny zástupca: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová
Číslo účtu, IBAN: SK4381800000007000190547, Štátna pokladnica
(ďalej len „ objednávateľ“ )
a
zhotoviteľom:
TOSSA, s.r.o.
Abovská 40, 044 13 Valaliky
IČO: 50 958 861
DIČ: 2120560938
Č. živnostenského registra: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 121308/B
Číslo účtu : Tatra Banka a.s., IBAN : 94 1100 0000 0029 4704 7089
(ďalej len „ zhotoviteľ“ )

1. Na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka § 536 dnešným dňom
9.4.2019 zhotoviteľ odovzdáva
predmet diela –

objednávateľovi

a objednávateľ prijíma zmluvne dohodnutý

maľovanie chodby na 1. poschodí pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach

v celkovej cene za predmet zákazky 4 975,00 EUR s DPH.
Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ prijíma:
Ukončenú

zákazku

predmetom ktorej

bola dodávka materiálu a prác na maľovanie chodby na

1. poschodí v priestoroch Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach.

Jednalo sa o dodanie materiálu a prác na maľovanie chodby na 1. poschodí Zo strany objednávateľa
neboli zistené žiadne závady a nedostatky.
2. V čase odovzdania predmetu diela jeho stav je nový a nepoškodený a objednávateľ toto dielo
prijíma s nasledovným vyjadrením:

So zhotovením diela je objednávateľ spokojný, nie je

si vedomý žiadnych námietok proti zhotovenému dielu a preto s odovzdaním súhlasí a toto dielo
preberá. Záručná lehota tak ako je uvedené

v

Zmluve

o

dielo č. 1/2019

je 5 rokov na

vykonané práce a začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní diela.
3. Preberací
pri
a

protokol

o prevzatí a odovzdaní diela

Gymnáziu Šrobárova 1 v

Košiciach si

–

maľovanie chodby na 1. poschodí

obe strany prečítali, s obsahom súhlasia

vlastnoručne ho podpisujú.

4. Preberací

protokol o prevzatí a odovzdaní diela

vyhotovený na základe Zmluvy o dielo

č.1/2019 je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden.
5. Preberací protokol o

prevzatí

a

odovzdaní

diela je uzatvorený jeho podpisom oboma

zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Košiciach dňa 9.4.2019

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

Objednávateľ

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

Zhotoviteľ

