
ZMLUVA O DIELO  

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník, medzi týmito zmluvnými stranami 

 

 

Čl. I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

1. Objednávateľ:  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP)                                        

Sídlo:   Zuzkin park 10, 040 11 Košice  

Štatutárny zástupca:  PhDr. Emília Nuberová – riaditeľka  

IČO:    355 70547 

    

/ ďalej len „objednávateľ“ / 

 

2. Zhotoviteľ:   Abovia Holz, s.r.o. 

Označenie registra:      Obchodný register Okresného súdu  Košice I. 

Oddiel: Sro   Vložka číslo: 242 33/V 

Sídlo:   Kpt. Jaroša 5, 040 22 Košice 

zástupca :   Ing.  Marek Firkaľ – konateľ 

IČO:     44 916 973 

DIČ:     SK2022877076 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu :    

Oprávnený rokovať vo  

veciach technických :  Ing. Peter Suto 

 

 

      / ďalej len „zhotoviteľ“ / 

 

t a k t o : 

 

 

Čl. II. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

2.1. Miesto výkonu prác: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), 

Zuzkin park 10,  040 11 Košice.                                      

 

 

Čl. III. 

PREDMET  ZMLUVY 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa realizáciu stavby „ Maľby vnútorných priestorov 

a výmena svietidiel a vypínačov“ (ďalej len „Dielo“). 

 

3.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať aj práce naviac,  neuvedené v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“), 

a to na základe samostatne uplatnenej písomnej objednávky objednávateľa, s uvedením rozsahu a 

termínov vykonania prác. Objednávka môže byť uplatnená aj dohodou pri vykonávaní prác podľa ZoD. 

 

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň cenu vo výške a spôsobom  

dohodnutým v článku V. a VI. tejto zmluvy. 



Čl. IV. 

ČAS  PLNENIA A MIESTO PLNENIA 

 

4.1. Zmluva sa uzatvára na dobu  

Určitú. 

 

4.2. Zhotoviteľ sa zväzuje nastúpiť na výkon prác dňa 04.10.2013.  

 

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať jednotlivé práce v termíne podľa dohody od dátumu záväznej 

objednávky. 

 

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana. Výpoveď musí 

mať písomnú formu,  musí byť druhej strane doručená,  inak je neplatná. V prípade vypovedania 

zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi vzniknuté náklady. V prípade vypovedania zmluvy 

zhotoviteľom uhradí zhotoviteľ objednávateľovi vzniknutú škodu. 

 

4.5. Miestom plnenia: Zuzkin park 10, 040 01 Košice . 

 

4.6. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za dielo najneskôr do 14 dní od odovzdania diela, na základe  

faktúry. 

 

 

Čl. V. 

CENA 

 

5.1. Zmluvné strany sa v súlade so zákonom  č. 18/1996 Z.z. o cenách dohodli na  zmluvnej cene 

3 647,55 EUR s DPH. 

 

5.2. Práce a materiál neuvedené v tejto ZoD,  ktoré bude nutné dodať a previesť v súvislosti s plnením ZoD 

montážou v tejto ZoD budú učtované naviac. 

 

5.3. Cena  obsahuje:  

- Vnútorné maľby – 1. poschodie chodba + 2 kancelárie 

- Vnútorné maľby – chodba prízemie a spojovacia chodba 

- Vnútorné maľby – schodisko 

- Výmena svietidiel a vypínačov 

       

 

Čl. VI. 

PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 

6.1. Úhradu uplatní zhotoviteľ u objednávateľa formou faktúry. 

 

6.2. Za nedodržanie termínu úhrady faktúry za dielo má zhotoviteľ právo účtovať zmluvnú pokutu 

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

Za nedodržanie termínu zhotovenia predmetu ZoD má objednávateľ právo účtovať zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.  

 

6.3. Predmet zmluvy zostáva majetkom zhotoviteľa až do úplnej úhrady ceny za dielo. 

 

    

Čl. VII. 



ZÁRUČNÁ  DOBA – ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

 

 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že 

počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady,  ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností. 

 

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a informácií poskytnutých 

objednávateľom ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

alebo na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.  

 

7.4. Záručná doba je 24 mesiacov  na práce,  začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi bez 

vád.  

Objednávateľ súhlasí s vykonávaním bezplatných a platených záručných prehliadok  na predmete 

zmluvy počas záručnej doby zhotoviteľom v čase podľa určenia výrobcu predmetu ZoD. 

 

7.5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť závady. 

 

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním  prípadných vád predmetu  plnenia do  14 pracovných dní 

od uplatnenia reklamácie /nahlásenia vady / objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky 

možnom čase.  Nahlásiť vadu,  alebo uplatniť reklamáciu môže objednávateľ aj prostredníctvom     

              e-mailu, alebo faxu. Termín odstránenia vád sa dohodne  písomnou formou. 

 

 

 

Čl. VIII. 

PODMIENKY  VYKONANIA  DIELA 

 

 

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo. 

 

8.2. Požiadavku na opravu nahlasuje objednávateľ  telefonicky a následne faxom,  elektron. poštou  na 

nasledovné telefónne čísla:  

 

Ing. Marek Firkaľ mobil: 0908 041 767  e-mail: marekfirkal@aboviaholz.sk  

 

8.3. Kontaktná osoba objednávateľa vo veciach plnenia predmetu zmluvy vo veciach technických: 

Ing. Peter Suto. 

 

8.4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

objednávateľovi bez vád a nedorobkov.  

 

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite informovať objednávateľa o prípadných ďalších zistených  skrytých  

skutočnostiach týkajúcich sa predmetu ZoD. Informácia bude podaná elektronickou poštou alebo 

faxom.  

  

 

8.6. Objednávateľ umožní a zabezpečí pre zhotoviteľa : 



- vstup do areálu objednávateľa, 

- parkovanie vozidiel, 

- realizovať práce aj počas dní pracovného voľna a pokoja , 

- technické zariadenia potrebné ku realizácii ZoD podľa dohody napr. (rebrík, prívod el. energie, 

vodu, priestor na uloženie ND a osobných vecí). 

 

8.7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť k výkonu jeho činnosti podľa čl. 

III. tejto zmluvy. 

 

 

Čl. IX. 

INÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

9.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 

bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených strán a 

rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

 

9.2. Ochrana ŽP a nakladanie s odpadmi. 

 

9.2.1. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste výkonu práce. 

 

9.2.2. Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať všetky legislatívne predpisy vyplývajúce zo 

zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, vyhl. č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých  ustanovení  zákona 

o odpadoch a vyhl. č. 284/ 2001 Z.z. katalóg odpadov.  

 

9.2.3. Za nedodržanie povinností  pri nakladaní s odpadom zodpovedá  zhotoviteľ. 

 

9.3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 

 

9.3.1. Zhotoviteľ je povinný pred zahájením prác zabezpečiť účasť všetkých zamestnancov podieľajúcich sa 

na plnení predmetu diela na vstupnom školení. 

 

9.3.2. Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa zo špecifikami BOZP a PO, pracoviska na ktorom  sa bude 

prevádzať predmet ZoD. 

 

9.3.3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu  zdravia vlastných zamestnancov. 

 

9.3.4. Ak na jednom pracovisku plnia úlohy pracovníci viacerých zamestnávateľov, alebo fyzické osoby 

oprávnené na podnikanie,  musí byť medzi nimi uzavretá dohoda, ktorá určí, kto z nich zodpovedá za 

vytvorenie podmienok a bezpečnosti zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom  

rozsahu. Ak sa nedohodnú, za uvedené zodpovedá každý z nich v plnom rozsahu. 

 

9.4. Požiarna ochrana. 

 

9.4.1. Zhotoviteľ je povinný : 

a) dodržiavať zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 

b) dodržiavať STN v náväznosti na PO 

c) zabezpečiť skladovanie horľavých materiálov a látok z hľadiska PO 

d) pri vzniku požiaru postupovať podľa požiarno -  poplachových smerníc 

e) oboznámiť sa s dokumentáciou PO pracoviska,  na ktorom bude vykonávať práce 

 

9.5.         Zhotoviteľ je povinný dodržiavať internú smernicu objednávateľa o pohybe pracovníkov cudzích firiem 



               v areály objednávateľa,  ktorá tvorí prílohu a nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 

 

Čl. X. 

ĎALŠIE USTANOVENIA 

 

 

10.1. Objednávateľ zabezpečí vykonanie bezpečnostných  opatrení na existujúcich technologických 

zariadeniach v blízkosti výkonu prác zhotoviteľa. 

 

 

Čl. XI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

11.1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z tejto zmluvy vyplývajúce a touto 

zmluvou neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnym poriadkom SR. 

 

11.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme 

písomných dodatkov. 

 

11.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá má platnosť originálu a každá zo 

zmluvných strán obdrží 1 rovnopis rovnakej platnosti a záväznosti. Podpisom tejto zmluvy strácajú 

platnosť všetky predchádzajúce dohody a korešpondencia, ktorá nie je v zhode s touto zmluvou. 

 

11.4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. 

 

11.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah 

tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

 

V Košiciach  

 

 

 

 

 

 

 .................................       ................................. 

 

     Objednávateľ               Zhotoviteľ 

 


