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Zmluva o dielo

uzatvorená podra ust § 631a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

1. Zhotoviteľ:
Vladislav Mikula
so sídlom SR, Pelhŕimovská 1191, 026 O l Dolný Kubín
IČO: 31 046 223
DIČ: SK 1020465699
(ďalej ako .zhotoviteľ")

a

2. Objednávateľ
Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín-Kňažia
Jelšavská 404, 026 Ol Dolný Kubín
IČO: OO 891 479
DIČ:2020424329
(ďalej ako "objednávatel"')

lo
Všeobecné ustanovenia

l. Zhotovitel' sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávatel'a dielo podl'a čl. II
tejto zmluvy.

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

II.
Predmet zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa
"Revitalizácia osvetlenia športovej haly"
V rámci rekonštrukcie sa zabezpečia nasledovné činnosti:

- demontáž 50 ks svietidiel.. .
- montáž 30 ks svieti diel nové a 20 ks pôvodné
- zhotovenie elektrického prívodu pre nové svietidlá 30ks
- úprava rozvádzača osvetlenia pre napojenie nových svietidiel.
- zhotovenie samostatného ovládania pre nové svietidlá
- spracovanie revíznej správy nového osvetlenia
- spracovanie záverečnej správy

podľa podmienok stanovených touto zmluvou.
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III.
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady ana svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle
čl. II tejto zmluvy s termínom začatia plnenia odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami a s termínom odovzdania kompletnej analýzy do 25.07.2011

2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú
súčinnosť, alebo ak došlo k omeškaniu dodania podkladov nutných pre ukončenie diela od
iných organizácií (štátnych orgánov, oprávnených projektantov apod.). Za ukončenie diela
sa považuje za deň odovzdania diela.

IV.
Povinnosti objednávatefa

1. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.

V.
Povinnosti zhotovitefa

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo zodpovedne podľa tejto zmluvy a jej príloh.
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k

odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.

VI.
Cena diela

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom (1. j. cena prác a iných súvisiacich nákladov) je
určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a jej výška je stanovená na sumu
7289,- Eur vrátane DPH.

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela okamžite pri
odovzdaní diela, v hotovosti na základe príslušných daňových dokladov.

3. Zhotoviteľ môže požadovať po objednávateľovi uhradenie zálohy na vykonanné dielo až do
výšky 60% z celkovej ceny diela pri odovzdaní čiastkových etáp prác.

VII.
Záručné podmienky

1. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodaním nesprávnych
podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela, alebo inými firmami
a orgánmi pri zabezpečovaní spracovania diela.



2. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním doporučení a
postupov navrhnutých v diele, a iných prekážok z vyššej moci.

VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že vysporiadanie daňových náležitostí a odvodov
týkajúcich sa tejto zmluvy o diele si vykoná zhotoviteľ plne a sám vo svojej réžii.

2. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.

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

4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
5. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán

obdrží jeden.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle

sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Dolnom Kubíne dňa ..01.07.2011

( zhotoviteľ)

..L._CC....
Vladislav Mikula
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