
Zmluva o dielo č. 1/2015

na rekonštrukciu výplní otvorov v Materskej škole Rozkvet 2024, Detské 
Jasle - južná fasáda Považská Bystrica

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka

uzatvorená medzi:

Objednávateľ: Materská Škola, Rozkvet 2024 017 01 Považská Bystrica,
zastúpená Martou Žuffovou, riaditeľkou Materskej školy , Rozkvet 2024, 
Považská Bystrica 
IČO : 42152526 
DIČ : 2023324688
bankové spojenie : Primá banka, Považská Bystrica 
č.účtu: 2893341011

         Zhotoviteľ: ELYOS s.r.o. Štúrova 39/12, Považská Bystrica
IČO :45270503 
DIČ:2022911363
bankové spojenie: Tara banka, pobočka Považská Bystrica 
číslo účtu: 2924827744/1100

ČI. I
Východiskové údaje

1. Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy sú:
• Záznam z prieskumu trhu zo dňa 19.6.2015

• Cenová ponuka z prieskumu trhu je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1)
• Projektová dokumentácia spracovaná firmou Pariter, s.r.o. Považská Bystrica.

ČI. II 
Predmet diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo pre 
objednávateľa dielo - „Rekonštrukcia výplní otvorov v Materskej škole Rozkvet 2024, 
Detské Jasle - južná fasáda Považská Bystrica“. Práce budú vykonané v súlade s 
projektovou dokumentáciou vypracovanou firmou Pariter, s.r.o. Považká Bystrica. 
Cena diela je uvedená v ČI. V tejto zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje kvalitne a včas prevedené dielo prevziať a zaplatiť jeho 
cenu.

3. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo bude úplné a bude vyhovovať príslušným 
technickým normám a predpisom.
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ČI. III
Miesto zhotovenia diela

Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo na pozemku KN-C pare. č. 3732/143, 3732/144, 
3732/145 v k. ú. Považská Bystrica na objekte materskej školy s. č. 2024.

ČI. IV 
Čas plnenia

1. Termín začatia prác bude najneskôr 3 dní odo dňa odovzdania staveniska 
zhotoviteľovi.

2. Ukončené dielo bude objednávateľovi odovzdané do 24.7.2015

ČI. V 
Cena diela

1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu 10 326,40€. 
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Zb. o cenách a 
je cenou pevnou. Cena je odvodená z rozpočtu a je zároveň najnižšou cenou z 
prieskumu trhu. Rozpočet ceny diela, pri ktorom zhotoviteľ zaručuje jeho úplnosť, je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2. Cena za zhotovenie diela je 10326,40€ vrátane DPH, (slovom 
desaťtisíctristodvadsaťšesťeuro/40) z toho:

• 8 605,34 € bez DPH
• 1 721,06€ 20 % DPH
• 10 326,40 € celková cena diela s DPH

ČI. VI 
Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra za vykonané dielo bude uhradená až po 
vykonaní diela. Súčasťou faktúry bude preberací protokol a súpis vykonaných prác, 
ktoré budú potvrdené povereným zástupcom objednávateľa.

2. Splatnosť faktúry je do 30dní od jej doručenia objednávateľovi.
3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v bode 1 tohto 

článku, bude uhradená do 30 dní po jej doplnení.

ČI. VII
Záručná doba a zodpovednosť za škody

1. Záručná doba na vykonané dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania 
diela objednávateľovi.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy je zhotovený podľa 
zmluvných podmienok a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v 
zmluve.

3. Zmluvné stany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo a zhotoviteľ 
povinnosť bezplatne odstrániť vady najneskôr do 15 kalendárnych dní od písomného 
uplatnenia oprávnenej reklamácie.

ČI.VIII
Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo bez vád, riadne a včas.
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2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach.

3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a existujúce 
vstupy tak, aby nedošlo k ohrozeniu detí v areáli MŠ.

4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch dodávky diela. Odstraňovanie 
nečistôt z priestorov staveniska a priľahlých plôch zabezpečí zhotoviteľ v rozsahu, v 
akom ich zapríčinil. Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom 
jeho činnosti.

5. Objednáveteľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.

ČI. IX 
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku, 
môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z 
celkovej ceny diela za každý deň omeškania. V prípade požiadavky objednávateľa o 
uhradenie zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ zaväzuje túto zmluvnú pokutu uhradiť.

2. Za omeškanie s úhradou faktúry môže zhotoviteľ žiadať zaplatenie úrokov z 
omeškania a to vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

ČI. X
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke mesta.

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopľňať iba písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

3. Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých tri obdrží objednávateľ a dva obrží 
zhotoviteľ.

V Považskej Bystrici dňa 22.6. 2015

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Materská škola, Rozkvet 2024
Považská Bystrica
Marta Žuffova, riaditeľka MŠ

Elyos s.r.o., Považská Bystrica 
Elena Staňová, konateľ


