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                                ZMLUVA O DIELO  
 

                                                                       č. 1209/2015 
 

uzavretá medzi: 
 
objednávateľom: 
Obchodný názov / meno   : Stredná odborná škola technická 
Sídlo      : Okružná 693, 022 01 ČADCA 
V zastúpení     : Ing. František Kajánek 
Rokovanie vo veciach   
technických                            : Ing. Štetiar Vladislav 
  
                                                                             
IČO      : 00891452 
DIČ                  : 2020551742 
                                                                                          :   
Miesto vykonávania prác   : Stredná odborná škola technická 
                                                                               Čadca - dielne 
a                                                                                           
zhotoviteľom: 
Obchodný názov/meno   : PRIEMYSELNÉ PODLAHY A – Z, s.r.o. 
Sídlo      : Boldocká 218, 903 01 Senec 
Zastúpený konateľom    : Liška Česlav 
Oprávnený k rokovaniu vo veciach  
zmluvných i technických   : Kurimčák Vincenc 
IČO      : 44040237 
DIČ      : SK2022603902 
Tel./fax      : +421/ 245258397 
Bankové spojenie    : SLSP, a.s., pobočka Senec 
č. účtu      :  
 

 
 

                                                                                   Čl. I. 
Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa inštaláciu podlahových panelov z 
PVC  na pracovisku, vrátane prípravy podkladu a dodania potrebného materiálu, zaistenia pracovnej skupiny 
(ďalej iba „dielo“), a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú cenu.  
Vstupným materiálom pri výrobe dodávaných podlahových plastových panelov je granulát získaný 
recykláciou  PVC z el. káblov (viď. informačné materiály zhotoviteľa). V závislosti na zložení vstupného 
materiálu môže krytina vykazovať nepravidelnú, alebo miestami hrubšiu štruktúru povrchu, odchýlky 
rozmerové či vo vyfarbení. 
 

2. Dielo je bližšie špecifikované v ponuke zo dňa 2.9.2015 
 

 
Čl. II. 

Termín zhotovenia diela 

 

1.Termín zhotovenia  diela je stanovený do 30.10.2015.  
 

2. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi miesto plnenia v stave spôsobilom ku zhotoveniu diela 
v dohodnutom termíne. 
 

3. Materiál bude navezený na miesto plnenia pred zahájením montážnych prác. Presný termín navezenia 
materiálu zhotoviteľom bude včas upresnený. 
 

4. Kompletné montážne práce budú vykonané  po dohode medzi objednávateľom a dodávateľom. Samotná 
montáž bude prebiehať  1-2 dni.  
 

5. V prípade, že sa objednávateľ omešká s odovzdaním miesta plnenia, alebo zhotoviteľ nebude môcť po 
určitú dobu pracovať na diele z dôvodu na strane objednávateľa, lehota dokončenia (odovzdania) diela sa 
predlžuje minimálne o dobu, kedy nie je možné dielo realizovať.  
 

6. Objednávateľ je povinný dielo na výzvu zhotoviteľa v mieste jeho plnenia prevziať a pri prevzatí vykonať 
jeho prehliadku. O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný písomný odovzdávací protokol, podpísaný 
obidvomi stranami. Do odovzdávacieho protokolu je objednávateľ povinný uviesť všetky zjavné vady diela, 
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pokiaľ sa také vyskytnú.  Za objednávateľa je oprávnený podpísať odovzdávací protokol Ing. Vladislav 
Štetiar,  za zhotoviteľa vedúci montážnej skupiny. 
 
                                                                             Čl. III. 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela vrátane príslušnej DPH, ktorá je 
stanovená  v cenovej ponuke v systéme EVOSERVIS, to je 4 675,90€ . Táto cena je záväzná a nesmie sa 
meniť.   
 

2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť na základe odovzdávacieho protokolu faktúru, ktorá bude mať splatnosť 
14 dní.  
 

3. Úhrada bude uskutočnená bezhotovostne na bankový účet uvedený v tejto zmluve alebo na iný 
zhotoviteľom uvedený na faktúre. Platba sa považuje za uhradenú v okamihu pripísania čiastky na účet 
zhotoviteľa.  
 

 
 

Čl. IV. 
Ďalšie práva a povinnosti strán 

 

1. Všetky požiadavky je objednávateľ povinný dohodnúť jedine s pánom Kurimčákom Vincencom. Rokovanie 
s inými pracovníkmi je  neprípustné.  
 

2. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela v momente, kedy uhradí cenu za vykonanie diela podľa tejto 
zmluvy v plnej výške vrátane prípadných sankcií. Do odovzdania a prevzatia diela nesie zodpovednosť za 
škody vzniknuté na diele a materiáli umiestnenom v priestoroch objednávateľa objednávateľ, s výnimkou 
prípadu, ak by táto škoda bola spôsobená z dôvodu zavineného zhotoviteľom, jeho zamestnancami, alebo 
ním poverenou treťou osobou.  
 

3. Objednávateľ je povinný zaistiť podľa požiadaviek zhotoviteľa potrebné vstupy (najmä el. energiu a vodu). 
Objednávateľ nie je oprávnený požadovať od zhotoviteľa uhradenie vzniknutých nákladov za poskytnuté 
vstupy.   
 

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť, že plocha pre položenie podláh bude k tomuto položeniu spôsobilá, 
najmä, že bude interiér temperovaný min. na teplotu 15 

o
C . 

 

5. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, a to najneskôr ku dňu navezenia materiálu, riadne zabezpečené a 
uzamknuté skladové priestory na uloženie materiálu a vecí zhotoviteľa. Tieto priestory budú k dispozícii 
zhotoviteľovi  po celý čas konania montáže. 
 

6. V prípade, že bude nutné doplniť či opraviť zakotvenie – priskrutkovanie panelov k podkladu, bude toto 
vykonané na náklady objednávateľa. Kotvenie PVC panelov pri inštalácii bude zhotoviteľom realizované 
v rozsahu predpokladaného nevyhnutného minima. V prípade, že v priebehu používania položenej 
priemyslovej podlahovej krytiny zistí objednávateľ nedostatočné kotvenie (pohyby PVC panelov), nie je toto 
chybou montáže a je na objednávateľovi, aby doobjednal na svoje náklady ďalšie kotvenie. 
 

 
Čl. V. 

Odstúpenie od zmluvy 
 

1. V prípade, že objednávateľ poruší povinnosti uložené v čl. IV. tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený od 
zmluvy odstúpiť.  
   

2. V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy objednávateľom,  má 
právo na úhradu už účelne vynaložených nákladov podľa predbežnej kalkulácie uvedenej v objednávke, 
alebo podľa aktuálneho cenníka zhotoviteľa. K uhradeniu týchto nákladov je zhotoviteľ oprávnený vystaviť 
najskôr v deň odstúpenia objednávateľovi faktúru - daňový doklad - primerane podľa ustanovení čl. III. odst. 
  
3. Zaplatením tejto faktúry – daňového dokladu - prechádza na objednávateľa vlastnícke právo 
k nedokončenému dielu, prípadne neužitočnému materiálu.   
 

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy 
zhotoviteľom, alebo v prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela presahujúceho 30 dní. Ak dosiaľ 
realizovanú časť diela nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť, alebo odovzdať zhotoviteľovi, stáva sa 
momentom odstúpenia od zmluvy objednávateľ vlastníkom tejto časti diela a je povinný  do 30 dní od 
okamihu odstúpenia uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa zhotovením časti diela obohatil.  
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Čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden.  
 

2. Túto zmluvu je možno meniť iba písomnými číslovanými dodatkami potvrdenými obidvomi zmluvnými 
stranami. 
 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
 
 

4. Doručuje sa na adresu uvedenú v tejto zmluve, pokým zmluvná strana sama neuvedie druhej strane 
adresu inú. Za doručenú zásielku sa považuje i odmietnutie písomnosti adresátom, alebo jej neprevzatie a 
vrátenie späť odosielateľovi. Účinok doručenia nastáva vrátením zásielky. 
 
 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu prečítali, jej obsahu bezo zvyšku porozumeli a že jej obsah 
vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu. To potvrdzujú nižšie svojimi podpismi. 
 
 
 
 
                             V Čadci, dňa 5.10. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….                 …...…………………………………………. 
Vincenc Kurimčák v.r. – vedúci prevádzky              Ing. František Kajánek v.r.  
PRIEMYSELNÉ PODLAHY A – Z, s.r.o.                         riaditeľ      
                 za zhotoviteľa                                                                  za objednávateľa 
 
 


