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ZMLUVA O DIELO č. 16/2021 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. 

 
1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. OBJEDNÁVATEĽ:    Záhradnícke a rekreačné služby 

Švermova 45 

974 01 Banská Bystrica 

IČO: 00183075 

DIČ: 2020459221 

IČ DPH: Nie sme platitelia DPH 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN: SK36 7500 0000 0040 1718 9020 

    Štatutárny zástupca: PhDr. Ivan Šabo 

 

         

ZHOTOVITEĽ: LAMPER Vladimír 

Tatranská 6 

Banská Bystrica 

    IČO: 34707891 

    IČ DPH: SK1020058765 

    Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

    Číslo účtu: 4938547312/0200 

    Tel/Fax:048/4147568 

        

 

Čl. I 

Predmet plnenia 

 

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa: 

1.2.1. Opravu strechy – dodávku, montáž krytiny a práce v objeme podľa cenovej ponuky 

a prehľade rozpočtových nákladov zhotoviteľa zo dňa 30.08.2021, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. Objekt sa nachádza na adrese: Pod Hôrkou č. 20, 

974 04 Banská Bystrica. 

 

1.2.2. Objednávateľ pri výbere zhotoviteľa diela použil postup verejného obstarávania – 

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 

Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého úspešným uchádzačom sa stal 

zhotoviteľ. 

Názov zákazky: „Oprava strechy – Stredisko Sásová“. 

 

 

Čl. II 

Cena diela 

 

2.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, na základe rozpočtu uvedeného v cenovej 

ponuke. 

 

Cena bez DPH:  12 425,91 € 

20 % DPH:           2 485,20 €   

Cena s DPH:      14 911,11 €  
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Čl. III 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

3.1. Zhotoviteľ bude fakturovať dielo na základe konečnej faktúry a na základe preberacieho 

protokolu, ktorým bude potvrdené prevzatie dodávky a montáže objednávateľom. Konečná 

faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia objednávateľovi. 

3.2. Práce naviac budú fakturované v zmysle cenovej ponuky dodatočne, a to na základe písomnej 

dohody podpísanej zhotoviteľom a objednávateľom. 

 

 

 

Čl. IV 

Čas plnenia 

 

4.1.  Začatie prác:         od 06.09.2021          

  

4.2.  Ukončenie prác:      do 31.10.2021 podpísaním protokolu o odovzdaní diela 

 

V prípade nepriaznivého počasia bude termín upravený.  

 
 

Čl. V 

Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej 

 

5.1. Vlastníkom zhotovenej veci do jej úplného ukončenia a odovzdania je zhotoviteľ a znáša aj 

nebezpečenstvo škody na nej. Po úplnom ukončení , riadnom odovzdaní predmetu  zmluvy 

o dielo a zaplatení dohodnutej ceny sa vlastníkom zhotovenej veci stáva objednávateľ. 

5.2. Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu bez zavinenia zhotoviteľa, je objednávateľ 

povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady na zrealizovaný rozsah prác a dodávok. Rozsah 

zrealizovaných prác a dodávok bude  písomne zmluvnými stranami odsúhlasený. 

 

 

Čl. VI 

Iné práva a povinnosti zmluvných strán 

 

6.1. Zhotoviteľ nie je viazaný pri určení spôsobu vykonávania diela pokynmi objednávateľa pri 

odbornom prevedení montážnych prác. 

6.2. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením montážnych prác a odovzdaním diela 

objednávateľovi. Zhotoviteľ a objednávateľ  spíšu o riadnom ukončení montážnych prác 

a odovzdaní diela písomný protokol, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 

 

 

Čl. VII 

Zodpovednosť za vady a záručné podmienky 

 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

7.2. Ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom, môže 

objednávateľ: 

 

a/ požadovať od zhotoviteľa odstránenie vád opravou, alebo 

b/ odstúpiť od zmluvy 

 

Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, 

ako ich zistí. V prípade ak objednávateľ  chce, aby zhotoviteľ odstránil vady opravou, 
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zaväzuje sa zhotoviteľ začať vykonávať tieto opravy najneskôr do 10 dní od doručenia 

oznámenia o vadách. 

7.3. Zhotoviteľ poskytuje záruku za kvalitu zhotoveného diela v trvaní 36 mesiacov od odovzdania 

diela objednávateľovi. 

 

 

 

Čl. VIII. 

Zmluvné pokuty 

 

8.1. V prípade, že dodávateľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. 

 

8.2. V prípade že objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne uhradí pokutu 0,05 % z 

fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

 

 

Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán 

vo forme písomných dodatkov. 

9.2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne právnych 

predpisov. 

9.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na webovom sídle 

objednávateľa. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia. 

9.4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno 

vyhotovenie. 

9.5. Na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami bola táto zmluva podpísaná štatutárnymi 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

                                                                        

 

V Banskej Bystrici, dňa 03.09.2021 

 

 

Objednávateľ:     Zhotoviteľ: 

 

 

 
 
 

__________________________    ____________________________ 

            PhDr. Ivan Šabo       LAMPER Vladimír 

                  riaditeľ 

Záhradnícke a rekreačné služby  
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