
            Zmluva o dielo  
                                                               (ďalej len Zmluva) 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov § 117 Zákona č. 343/2015  Z.z. o verejnom obsatarávaní a o zmene a doplnení niektorých  

zákonov, medzi týmito zmluvnými stranami 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ: „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo 

                        Sídlo: Športová 11, 947 01 Hurbanovo   

    Zastúpený: Ing. Alžbeta Groheová, riaditeľka 

    IČO:  00352314                  

    Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

    IBAN:  SK77 8180 0000 0070 0030 6335         

                       (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

  

Zhotoviteľ:    RONAKOM s.r.o. 

                        Sídlo: Vnútorná okružná 176/17 

                        Zastúpený: Peter Rodný 

                        IČO: 36548561 

                        Bankové spojenie:  

                        IBAN:  SK20 7500  0000 0000 2664 2773 

                        (ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

 

 

   II. 

        Preambula 

 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy postupoval podľa § 117 Zákona č. 343/2015  Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  zákonov.  

 

III. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je oprava interiérového osvetlenia budovy čast III. B, podľa 

požadovaného rozpisu a množstva – príl. č. 1 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za  

podmienok dohodnutých v tejto zmluve na svoje náklady a nebezpečenstvo, odovzdať 

doklady a všetky požadované dokumenty, ktoré sa na dielo vzťahujú.  
 

3. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať, a spolupôsobiť so zhotoviteľom. 

 

 

 

 

 



IV . 

 Termín plnenia 

 

 

Zahájenie diela:  od účinnosti tejto Zmluvy. 

Ukončenie diela:  do 29.12.2017 

 

 

 

      V. 

          Cena diela a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela  spolu v sume:  14 875,82  Euro s DPH 

             Slovom:  Štrnásťtisic osemstosedemdesiatpäť  Eur, osemdesiatdva centov. 

2. Cena diela zahŕňa všetky náklady na zhotovenie diela vrátane demontáže, dopravy, nákladov 

na práce a materiál potrebné na zrealizovanie diela v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy. 

 

3. Dohodnutá cena je stanovená ako maximálna cena, ktorú nie je možné prekročiť ani z dôvodu 

zmeny cien materiálov, palív, energií a pod. 

 

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania 

kvality a presnosti  výkonu prác dohodnutej podľa tejto zmluvy. 

 

 

 

      VI. 

      Podmienky vykonania diela 
 

 

1. Miestom plnenia tejto zmluvy je:  „MAGNÓLIA“  Zariadenie sociálnych služieb, Športová 11, 

947 01 Hurbanovo. 

 

2.   Realizácia opravy vrátane nákupu materiálu a všetkých súčiastok sa uskutoční po obhliadke  

  predmetu zákazky (premeranie  a zistenie skutočného stavu). Prípadné, nepredvídané okolnosti  

       vzniknuté počas práce je potrebné odstrániť bez navýšenia zmluvnej ceny. 

 

3.  Odovzdanie diela bude vykonané povereným zástupcom zhotoviteľa Petrom Rodným a prevzatie    

 zástupcom objednávateľa  Ing. Alžbetou Groheovou, riaditeľkou v mieste plnenia. 

  

4. Cena za vykonanie diela je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) zhotoviteľa, ktorá bude    

objednávateľovi odovzdaná súčasne s predmetom plnenia. Faktúra musí obsahovať náležitosti 

daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúry musí byť preberací protokol.  Lehota 

splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia.  Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady 

považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. 

 

5. Pri realizácii prác zhotoviteľ bude dodržiavať všeobecné predpisy  a technické normy. 

 

6. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu počas realizácii prác spôsobil 

svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. 

 

7. Objednávateľ je povinný prevziať dielo a zaplatiť za predmet zmluvy cenu  v súlade s touto 

zmluvou. 

 

 

 



 

VII.  

             Záručná doba a zodpovednosť za vadu 

 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v dĺžke 24  mesiacov. 
                                                                                                                                   

2. Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť prípadné vady diela, vrátane 

dopravných nákladov.  

 

 

 

 

VIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasenými oboma 

zmluvnými stranami.  

 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch  vyhotoveniach,  z ktorých obdrží objednávateľ  a zhotoviteľ po  

jednom vyhotovení.  

 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými  stranami a účinnosť dňom 

      nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke verejného obstarávateľa.  

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak  čoho  

pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

V Hurbanove, dňa  .....................    V ................................., dňa................. 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                         

  –––––––––––––––––––––––––––-                                                 ––––––––––––––––––––––––––                                                                                       

                    Objednávateľ               Zhotoviteľ 

            Ing. Alžbeta Groheová              
 

 

 

 

 

 


