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Zmluva o dielo (§ 536 Obchodného zákonníka)

Zmluva o dielo
uzatvorená podl'a ust. §536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. Zhotovitel': Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

IČDPH:
Zapísaný:
Vložka číslo:
Bankové spojenie: .
Číslo účtu:

P&Ts.r.o.
SR, Hlavná 55/42,91951 Špačince
50758560

SK2120469329
Obchodný register SR
39480/T
VUB Trnava.
SK87 0200 0000 0038 0103 8053

Oprávnený konať v mene spoločnosti: p. Igor Päsinger
(ďalej ako "zhotoviteľ")

a
2. Objednávatel' Obchodné meno: Reedukačné centrum Trstín

Sídlo: 91905 Trstín 335

IČO: 00163317
DIČ: 2021147403
Bankové spojenie: ŠP
Číslo účtu: SK61 81800000007000089246
Telefón, fax: 033/5983111
Oprávnený konať v mene: Mgr. Miloš Blaško - riaditeľ

(ďalej ako "objednávateľ")

l.
Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie
zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu.

II.
Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu 67 147,61,- s DPH € vykoná pre objednávateľa
dielo podľa čl. III tejto zmluvy.

III.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať dielo pre objednávatel'a sanáciu obývaných
priestorov reedukačného centra po požiari a práce s tým spojené podľa priloženej cenovej
ponuky na budove Reedukačného centra, Trstín 335, 91905 Trstín

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých
pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.



IV.
Vykonanie diela

1. Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle čl. III tejto zmluvy s termínom začatia plnenia
odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a s termínom ukončenia plnenia do
30.4.2019

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotovitel' samostatne a nie je viazaný pokynmi objednávatel'a.

3. Zhotovitel' nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávatel' neposkytol potrebnú
súčinnosť. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný
objednávatel'om a zhotovitel'om. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje
za deň odovzdania diela.

V.
Povinnosti zhotovitel'a

1. Zhotovitel' sa zaväzuje, že vykoná dielo podl'a tejto zmluvy vrátane dodania potrebného
materiálu.

2. Zhotovitel' je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu.

VI.
Cena diela

1. Cena za vykonanie diela zhotovitel'om je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
a jej špecifikácia tvorí obsah prílohy Č. 1 tejto zmluvy.

2. Objednávatel' sa zaväzuje uhrádzať zhotovitel'ovi cenu za vykonanie diela na základe priebežne
vystavovaných faktúr za skutočne realizované práce.

VII.

Ostatné ustanovenia

1. Keďže sa jedná o havarijný stav po požiari, v prípade vzniku nových skutočnosti alebo potrebných
zmien pri realizácii, ktoré by mohli mať vplyv na rozsah, cenu a čas zhotovenia diela, tieto je
potrebné sa vždy dohodnúť medzi objednávatel'om a zhotovitel'om písomným dodatkom k tejto
zmluve. Objednávatel' sa zaväzuje, že v termíne plnenia zmluvy zohl'adní poveternostné vplyvy
a iné prevádzkové prekážky. Termín ukončenia prác sa môže z dôvodu nepriaznivého počasia
predlžiť. Zhotovitel' sa zaväzuje na túto skutočnosť objednávatel'a upozorniť.

VIII.
Záručná doba

1. Záručná doba na dielo podl'a tejto zmluvy je 36 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu
odovzdávacieho protokolu.

2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotovitel' zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní
od ich písomného oznámenia objednávatel'om.



IX.

Sankcie záručnej doby

1. Ak zhotovitel' nesplní termín odstránenia nedostatkov v rámci reklamácie, a týmto sa dostane do
omeškania, je povinný uhradiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu 30 € za každý deň omeškania.

X.
Sankcie

2.

1. Pri nedodržaní termínu začiatku realizácie dodávky a montáže diela zhotovitel'om do 30 dní od
podpísania zmluvy, je zhotovitel' povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu z omeškania
denne vo výške 50 €, ak by realizácia diela nebola začatá zhotovitel'om ani do tejto 30 dňovej
lehoty, objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy.

V prípade omeškania objednávatel'a s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je
objednávatel' povinný zaplatiť zhotovitel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,15 % z dlžnej sumy
za každý deň omeškania. Objednávateľ má nárok na pokutu vo výške 0,05% z ceny dojednanej
za vykonané dielo pri porušení zmluvných podmienok.

Xl.
Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
prípadne ďalšími právnymi predpismi.

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

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
jeden.

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumitel'né a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Špačinciach, V Trstíne, dňa: .J.. :fo ,;(. ;Z eJ fr;

p. Igor Pôsinger - konatel' spoločnosti
zhotoviteľ

Mgr. Miloš Blaško - riaditel'
objednávatel'


