
Zmluva o dielo č. 2013-490 
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

Objednávateľ: 

Názov: 

Sídlo: 
IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie: 

Č . účtu: 

V zastúpení 

Číslo tel. 

Zhotoviteľ: 

Názov: 

Sídlo: 

IČO: 

IČ-DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

V zastúpení: 

Číslo tel.: 

E-mail: 

I. Zmluvné strany 

Mesto Zlaté Moravce 

ul.1.máj a 2, 953 O 1 Zlaté Moravce 
308676 

2021058787 

VÚB Nitra 

33422162/0200 

Ing. Peter Lednár - primátor Mesta Zlaté Moravce 

0376923925 

Ares, spol. s r.o. 

Pluhová 49, 831 03 Bratislava 

31363822 

SK2020336626 

Tatra Banka Bratislava 

2624340299/1100 

Ján Drobný, konateľ 

024341 4664 

drobny@ares.sk 

II. 
Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade 
s projektovou, resp. technickou dokumentáciou, zrealizuje pre objednávateľa dodávku 
a montáž dokončenia šikmej schodiskovej plošiny pre bezbariérový prístup v budove 
Základnej školy na Pribinovej ulici v Zlatých Moravciach a jej uvedenie do prevádzky podľa 
platnej legislatívy s kompletnou inštaláciou a zaškolením obsluhy. 

2. Súčasťou diela je aj vypracovanie technickej dokumentácie v zmysle platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov na vyhotovenie diela podľa ods. 1. 



3. Dielo bude zrealizované riadne, t.j. bez vád a nedorobkov, komplexne a úplne v súlade so 
všeobecnými podmienkami na výstavbu, záväznými technickými normami, zaručujúcimi 
vlastnosti podľa § 47 Stavebného zákona a ISO 9386 - 2. Objednávateľ prevezme iba riadne 
a v súlade s podmienkami tejto zmluvy zhotovené dielo a zaplatí zaň dohodnutú cenu na 
základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaného zástupcami zmluvných strán 
a užívateľa. 

III. Čas a miesto plnenia 

1. Začiatok montáže diela podľa čl. II tejto zmluvy je 4 týždne od podpísania zmluvy 
oboma zmluvnými stranami. Odovzdanie a prevzatie riadneho ukončeného diela sa 
uskutoční za účasti objednávateľa, užívateľa a zhotoviteľa do 7 pracovných dní od 
začatia montáže. Zmluvné strany túto lehotu súčasne považujú za dohodnutý termín 
plnenia predmetu tejto zmluvy. 

2. Miestom plnenia je: Základná škola Pribinova 1, 953 O 1 Zlaté Moravce 

3. Dodržanie termínu plnenia zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa podľa tejto zmluvy. Každé omeškanie, preukázateľne 
zavinené objednávateľom v dôsledku neplnenia povinností vymedzených v čl. VI. 
tejto zmluvy, musí zhotoviteľ písomne oznámiť objednávateľovi . Na základe tejto 
skutočnosti sa termín ukončenia diela predíži o dobu, na ktorú bolo potrebné 
vykonávanie prerušiť . 

IV. Cena diela 

1. Cena za zhotovené dielo, špecifikované v čl. II. ods. 1 a 2 tejto zmluvy, je dohodnutá ako 
cena maximálna, podľa zákona Č . 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
nasledovne: 

Cena bez DPH 8.900,- EUR; DPH 20% 1.780,- EUR; Cena celkom: 10.680,- EUR 

Vyššie uvedená cena diela je vrátane dopravy, predpísaných skúšok, certifikátov, manuálov, 
zaškolenia obsluhy a v súlade s platnou legislatívou v SR. 

2. Dohodnutú cenu je možné meniť len úpravou DPH v prípade zákonnej zmeny jej sadzby, 
oproti sadzbe uvedenej v bode 1 tohto článku. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za dielo podľa čl. IV bodu l na základe faktúry do 
30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

5. Zhotoviteľom predložené faktúry, ako daňový doklad, musia byť vyhotovené v súlade 
s ustanovením § 71 a 75 zákona Č. 22212004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. V opačnom 
prípade objednávateľ zhotoviteľovi faktúru vráti na prepracovanie, resp. doplnenie. V takom 
prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry od doručenia opravenej , doplnenej faktúry. 
Z zvedeného dôvodu objednávateľ nie je v omeškaní s jej úhradou. 



V. Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Dielo sa bude preberať a odovzdávať za prítomnosti zástupcov zmluvných strán 
a užívateľa na základe výzvy zhotoviteľa. 

2. O odovzdani a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, potvrdený oprávneným 
zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. 

3. Objednávateľ dielo neprevezme, pokiaľ bude mať vady a nedorobky, z uvedeného 
dôvodu objednávateľ nie je v omeškani s úhradou faktúry. 

VI. Povinnosti a zodpovednosť zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastnú 
zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci vykonajú dielo podľa čl. II. tejto 
zmluvy. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí pred uvedením do prevádzky technickú dokumentáciu, certifikáty, 
manuály, zaškolenie užívateľa a skúšky v zmysle platných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov o ochrane a bezpečnosti zdravia pri 
práci, protipožiarnej ochrane, ochrane životného prostredia a predpisov miestnych 
orgánov v sídle pracoviska. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia 
svojich zamestnancov a zabezpečí ich preškolenie z predpisov BOZP. Zhotoviteľ je 
povinný na vlastné náklady vybaviť zamestnancov ochrannými pracovnými 
pomôckami. 

5. Zhotoviteľ dokončí dielo úspešným komplexným vyskúšanim. Komplexným 
vyskúšaním zhotoviteľ preukazuje, že dielo je kvalitné a že je schopné bezpečnej 
prevádzky. 

6. Prípravu a vykonanie komplexného vyskúšania zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné 
náklady. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť v spolupráci s objednávateľom podrobné technické 
záznamy o priebehu a výsledkoch komplexného vyskúšania. Tieto záznamy musia 
obsahovať všetky údaje potrebné na vyhodnotenie komplexného vyskúšania. 

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie a spôsobilosť na vykonanie predmetného diela. 

VII. Záručná doba 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodávka a montáž, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, 
budú vykonané podľa podmienok tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ poskytuje na dodané dielo záruku v trvani 60 mesiacov na všetky oceľové 
nosné konštrukcie plošiny, 24 mesiacov na el ektrosúčasti a mechanické pohyblivé časti 
plošiny. Podmienkou záruky je vykonávanie odborných a servisných prehliadok podľa 
harmonogramu uvedeného v sprievodnej dokumentácii. Záručná doba začína plynúť 
dňom písomného prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba začína plynúť odo dňa 



prevzatia diela bez vád a nedorobkov a neplynie v čase, kedy dielo nemohlo byť 
užívané pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší 
dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád - dňom doručenia písomnej 
reklamácie zhotoviteľovi. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady bezodkladne po oznámení reklamácie 
objednávateľom, v najkratšom technicky možnom čase alebo podľa dohody zmluvných 
strán. 

4. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, poškodenia spôsobeného 
neoprávneným zásahom do zariadenia, nesprávnym používaním alebo manipuláciou, 
prípadne poškodenia živelnou pohromou. 

VIII. Sankcie a pokuty 

l . V prípade omeškania objednávateľa splatením faktúr za dielo je objednávateľ 

povinný zaplatiť ÚTok z omeškania 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením termínu ukončenia diela podľa čl. III 
bodu l tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny 
diela za každý deň omeškania. 

IX. Odstúpenie od zmluvy 

l . Ak je objednávateľ v omeškaní s platením faktúr aj po uplynutí dodatočnej lehoty, 
poskytnutej mu zhotoviteľom, má zhotoviteľ nárok na odstúpenie od zmluvy a na 
úhradu vynaložených nákladov. 

2. Ak je zhotoviteľ v omeškaní so začatím diela, s dodaním zariadenia, alebo 
s vykonaním prác aj po uplynutí dodatočnej lehoty poskytnutej mu objednávateľom, 

má objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy a náhradu škody z tohto dôvody 
vzniknutej. 

3. Ak stavebná pripravenosť zo strany objednávateľa neumožňuje nástup na montáž 
zhotoviteľovi o viac ako 30 dní oproti dohodnutému termínu, má zhotoviteľ nárok na 
odstúpenie od zmluvy a náhradu škody z tohto dôvodu vzniknutej. 

4. Od odstúpení od zmluvy zmluvná strana informuje písomne doporučeným listom 
druhú zmluvnú stranu, s uvedením dôvodov, pričom účinky odstúpenia nastávajú 
okamihom, kedy sa o odstúpení dozvie druhá zmluvná strana. 

5. Každá zmluvná strana zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou resp. 
činnosťou poverených osôb, druhej zmluvnej strane. Zhotoviteľ zodpovedá za 
prípadné škody, ktoré svojou činnosťou spôsobil na majetku, resp. zdraví tretích 
osôb. Uplatnenie náhrady škody sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného 
a Občianskeho zákonníka a súvisiacimi predpismi. 



x. Záverečné ustanovenia 

1. Prípadné zmeny dohodnutých podmienok, alebo zmeny vo vyhotovení predmetu 
zmluvy sa budú riešiť písomnými dodatkami k tejto zmluve, podpísanými obidvomi 
zmluvnými stranami. 

2. Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotoveného diela podpísaním preberacieho 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach 
a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do okamihu prevzatia 
diela objednávateľom. 

3. Kompletnú technickú dokumentáciu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi počas 

odovzdania a prevzatia diela. 

4. Právne vzťahy, neupravené výslovne touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5. Zhotoviteľ prehlasuje, že na predmetné práce je oprávnený o čom predkladá aktuálny 
výpis z obchodného registra. 

6. Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto ZoD nebol na jeho majetok vyhlásený 
konkurz, likvidácia, vyrovnanie, takýto návrh ani nebol podaný, resp. pre nedostatok 
majetku zamietnutý. 

7. Pokiaľ v tejto ZoD nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení. 

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke objednávateľa. 

9. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 
dve vyhotovenia. 

10. 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 Zlatých Moravciach, dňa 28. JÚN· 2013 

ARES spol. s r.o. 

P1uhktTf§LAVA 
831 O~ :R 363 822 IRg· 2020336626 

Zhotoviteľ Objednávateľ 

~ 
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