
. . 
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. ( Obchodný zákonník) 

Čl. I 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ 
Sídlo: 

Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad, 1.mája 2, PSČ 953 O l 

v zastúpení 
IČO 

Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 
00308676 

DIČ 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB Nitra 
Číslo účtu 33422162/0200 

1.2 Zhotoviteľ Miroslav Gešvantner - Lugesa plus 
Vajanského 1930/12, 953 O l Zlaté Moravce 
46390456 

Miesto podnikania: 
IČO 
IČ DPH SK 1039281067 
Zapísaný v Živnostenskom registri ObÚ Nitra, Č. 430-40393 
Bankové spojenie: ZUNO BANK AG 
Číslo účtu 1100401586/84 10 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovitel'a vykonať pre objednávatel'a dielo podl'a Čl. III tejto zmluvy a odovzdať ho zhotovitel'ovi a záväzok objednávatel'a prevziať zhotovené dielo v dohodnutom mieste plnenia záväzku najneskôr v posledný deň lehoty na vykonanie a odovzdanie diela a zaplatit' zhotovitel'ovi cenu za dielo podl'a Čl. IV tejto zmluvy. 

3.1 Dielom je: 

Čl.ill 
Die I o 

vyhotovenie, montáž a doprava konzol pre mantinely a oblúkov na hokejbalové/nohejbalové ihrisko pri ZŠ na Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach . 
Konzola (22ks) pozostáva z ocel'ovej platne s rozmermi 15x300x300 mm so štyrmi dierami o priemere 19 mm určenými na ukotvenie. K platni bude privarený ohýbaný profil 
z oceľového plechu hrúbky 3 mm, vysoký 907 mm pozostávajúci z dvoch častí opatrený dvoma dierami pre uchytenie samotného panelu mantinelu. 
Konzola pre oblúk roku ihriska (4ks) pozostáva z ocel'ového profilu s rozmerm i 60/30/3 mm - uzavretého - ako zváraná konštrukcia. Na spodnej strane budú dve ocel'ové platne 
s rozmermi 15x300x300 mm so štyrmi dierami opriemere 19 mm určenými na ukotvenie. 
Z vnútornej strany bude ku konštrukcii privarený ocel'ový plech hrúbky 1 mm, na ktorý sa 
pripevní skrutkovými spojmi plastová platila. Plastová platňa nie je predmetom diela. 
Kotvenie bude vykonané pomocou chemických kotiev CF900 a závitových tyčí M 16. 
Vyššie uvedené časti budú bez povrchovej úpravy. 



3.1.1 Nákres diela tvorí Prílohu č . I k tejto zmluve. 
3.1.2 Súčasťou diela je aj doprava diela na miesto ZŠ Robotníka Zlaté Moravce ajeho montáž. 
3.1.3 Zhotovite!' sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

Čl. IV 
Cena za dielo a platobné podmienky 

4.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu ČUII tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zák.č.1811996 Z.z. o cenách ako pevná cena. Objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť za 
zhotovené dielo vypracované v rozsahu uvedenom v ČI.III tejto zmluvy, pri dodržaní všetkých 
podmienok zo strany zhotovitel'a, dohodnutú cenu uvedenú v ČUV odsA.2 tejto zmluvy. 

4.2 Cena za zhotovenie diela v rozsahu ČI.IIl je nasledovná: 
- konzola mantinelu - 63,09 eur za ks, t.j. za 22 ks ide o sumu 1387,98 eur bez DPH - t.j. 1665,58 

eur s DPH 
- oblúk mantinelu - 333,55 eur za ks, za 4 ks ide o sumu 1334,20 eur bez DPH - tj. 1601 ,04 eur s 

DPH 
- doprava, montáž a kotviaci materiál- 600 eur bez DPH - t.j. 720 eur s DPH 

Spolu: cena diela predstavuje spolu sumu 33332,18 eur bez DPH, čo je 3986,62 eur s DPH. 

4.3 Cenu za zhotovenie diela v rozsahu ČUlI uhradí objednávatel' zhotovitel'ovi nasledovne: 
Objednávatel' uhradí Zhotovite!'ovi bezhotovostým prevodom na účet zhotovite!'a uvedený v záhlaví 
tejto zmluvy preddavok vo výške 50% z celkovej ceny diela, t.j. preddavok vo výške 1993,31 eur, 
a to na základe zálohovej faktúry vystavenej zhotovitel'ol11 po podpise tejto zmluvy . Zostávajúcu 
časť ceny za zhotovenie diela uhradí objednávate!' zhotovite!'ovi na základe faktúry. Lehota 
splatnosti faktúry je 7 dní od jej doručenia objednávate!'ovi. Zhotovitel' je v súlade s ustanovením § 
19 ods. 8 zák. č. 523/2004 Z. z. povinný preddavok zúčtovať najneskôr do 3 mesiacov odo diía jeho 
poskytnutia. 

4.4 Faktúra bude obsahovať: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, 
číslo faktúry, ddí odoslania faktúry, deľí splatnosti faktúry , označenie pellilžného ústavu a číslo 
účtu na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie diela, pečiatka a podpis oprávnenej 
osoby. Súčasťou faktúry bude ~ protokol o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. 

4.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v ČUV ods.4.4 tejto zmluvy 
objednávate!' je oprávnený vrátiť faktúru zhotovite!'ovi na doplnenie. V takomto prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej a 

správnej faktúry objednávate!'ovi. 

Čl. V 
Lehoty plnenia záväzkov 

5. 1 Zhotovitel' splní svoj záväzok odovzdaním diela v rozsahu podl'a ČUlI tejto zmluvy. 
O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí diela . 

5.2 Objednávatel' splní svoj záväzok prevziať dielo, keď ho zhotovitel' ponúkol na prevzatie 
a objednávate!' ho riadne prevzal. Objednávate!' sa zaväzuje prevziať ponúknuté dielo 
najneskoršie v posledný del1 lehoty určenej na odovzdanie diela zo strany zhotovitel'a. 

5.3 Zhotovitel' sa zaväzuje odovzdať predmet tejto zmluvy v rozsahu uvedenom v ČI.III zmluvy 
v term íne do 16.08.2013 
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Čl. VI 
Miesto plnenia záväzkov 

6.1 Miestom plnenia záväzkov je ZŠ na Robotníckej ulici Zlaté Moravce . 

Čl. VII 
Zodpovednosť zmluvných strán, zodpovednosť za vady 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré malo v delí jeho odovzdania objednávateľovi, ak sa 
prejavili do šesť mesiacov odo di'ía odovzdania. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela 

spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa alebo tretej osoby, ktorej rozhodnutie je pre 
objednávateľa záväzné. Zodpovednosť zhotoviteľa diela za vady diela zaniká dlíom vykonania 
svojvoľných zásahov do diela alebo inej úpravy diela vykonanej objednávateľom proti vôli 
zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez zbytočných prieťahov ana vlastné náklady odstráni prípadné 
všetky vady diela. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť. 

7.4 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dlía odovzdania a prevzatia diela. Vady zistené 
a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť bezodkladne od ich oznámenia 
objednávateľom . 

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na zdraví alebo na majetku poškodenej osobe, ak sa preukáže že 
ku škode došlo v dôsledku vád diela. 

Čl. VIII 
Zmluvné pokuty 

8.1 Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotoviteľom (čl. V bod 5.3 zmluvy) 
je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávate\'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny diela za 
každý deň omeškania. 

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúr za vykonanie diela je 
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za 
každý deľ} omeškania. 

Čl. IX 
Vlastníctvo 

Spolupôsobenie a podklady objednávatel'a 

9.1 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotovite!" po ich 
upotrebení, najneskôr však v deľ} odovzdania diela vráti objednávateľov i . 

9.2 Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dila zaplatenia ceny diela. Dovtedy objednávate\' môže 
použiť odovzdané dielo na dohodnutý účel iba so sú h lasom zhotovite\'a. 

Čl. X 
Záverečné ustanovenia 

10.1 Táto zml uvaje platná dľ}om , v ktorom bola podpísaná zmluvnými stranami. Zmenu 
alebo doplnenie zmluvy je možné vykonať výlučne písomne vo forme dodatku podpísaného 
zmluvnými stranami. 
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10.2 Táto zmluva zaniká dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy . Dohoda o zániku 
zmluvy, resp . odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne, inak je neplatné. 

10.3 Odstúpiť od tejto zm luvy môže každá zmluvná strana len z niektorého z týchto dôvodov : 
1003.1 
Zhotovitel' môže od zmluvy odstúpiť ak: 
a) objednávateľ požaduje také úpravy diela, ktoré odporujú zákonom alebo sú natol'ko 

nevhodné, že zhotovené by ich zohl'adnením nebolo možné úspešne použ i ť, 

b) objednávateľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoj e záväzky podl'a tej to 
zmluvy, 

c) objednávatel' ani napriek upozorneniu zhotoviteľa neplní svoj e záväzky alebo je 
opakovane v omeškaní a tým znemožií uj e alebo výrazne ohrozuj e spl nenie záväzkov 
zhotoviteľa. 

10.3.2 
Objednávatel' môže od stúpiť od zmluvy ak: 

a) zhotovitel' je aj napriek upozorneniu objednávatel'a nečinný, opakovane j e v omeškaní 
alebo odmieta spoluprácu a tým výrazne znemožiíuje alebo ohrozuje splnenie svojich 
záväzkov voči objednávatel'ovi vyplývajúcich z tejto zmluvy , 

b) zhotovitel' oznámi alebo dá najavo, že nemôže sp lniť svoje záväzky podl'a tejto zmluvy. 

10A Táto zm luva nadobúda platnosť a účinnosť dllom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 
stránke objednávatel'a. 

10.5 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú primerane riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov platných v čase podpi su zmluvy. 

10 .6 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotoven ie má 
platnosť originálu. Každý z účastníkov zmluvy obdrží dve jej vyhotovenia. 

10 .7 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne preč ítali , porozum eli jej obsahu, že ju 
uzatvárajú slobodne a vážne a na znak súhlasu s i'lou ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

V Zlatých Moravciach dlla 08.08 .2013 

Za O b jed n á v ate ľa : 

V Zlatých Moravciach dňa 08 .08.20 I 3 

4 

Zhotovi tel' 

Lugesa 
Miroslav e""/~I.lUol'TP 

Vaja 
95301 Z 

I ČO:46 390 456 
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