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ZMLUVA O DIELO  
uzavretá podľa  ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „Zmluva“) 

 

Číslo zmluvy:  5061/2014                                                                  

 

 

Článok I. 

Zmluvné  strany 

 

Objednávateľ: 

Organizácia:   Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva  

a prevencie 

Adresa:   Zuzkin park 10, 040 11 Košice 

IČO:     35570547 

DIČ:     2022113907 

V mene ktorej koná:  PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka 

(ďalej len „Objednávateľ“)  

 

a 

 

Zhotoviteľ:   

Obchodné meno:  Kozák Milan 

Sídlo:   Zlaté pole 8, 044 20 Malá Ida 

IČO:                             14305666 

DIČ:     1020654008 

IČ DPH:     

Číslo účtu:      

IBAN:     

SWIF:     

V mene ktorej koná:  Milan Kozák, konateľ 

(ďalej len „Zhotoviteľ“)  

(ďalej „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“ spolu len ako „Zmluvné strany“) 

 

Vyššie uvedení členovia štatutárnych orgánov prehlasujú, že podľa stanov, spoločenskej 

zmluvy alebo iného vnútorného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti 

zmluvy nie je potrebný podpis iných osôb 

 

 

Článok II. 

Predmet Zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je realizovanie prác: „Výmena starej podlahovej PVC krytiny 

za novú na schodisku a chodbách 1. a 2. poschodia v budove CPPPaP Zuzkin park 10, 

Košice (ďalej len „Predmet Zmluvy“). 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 

Objednávateľa vykoná dodávku a montáž keramickej dlažby v hore uvedenom objekte. 

3. Objednávateľ je povinný Predmet Zmluvy dodaný bez závad prevziať a zaplatiť za neho 

Zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa Článku II. tejto Zmluvy. 
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Článok III. 

Platobné podmienky 

                  

1. Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách dohodli podľa ponuky 

na celkovej zmluvnej cene 8782,90 € s DPH. 

2. Podkladom pre úhradu ceny bude vzájomne odsúhlasený a potvrdený súpis prác, na 

základe ktorého Zhotoviteľ vystaví faktúru Objednávateľovi v súlade s ustanoveniami 

zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, po splnení 

Predmetu zmluvy v zmysle článku I. ods. 1 tejto Zmluvy. Splatnosť faktúry je 14 dní od 

jej doručenia Objednávateľovi. Prípadné námietky k vystavenej faktúre je potrebné 

oznámiť Zhotoviteľovi v lehote splatnosti. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za dodaný Predmet Zmluvy cenu 

uvedenú v ods. 1 a 2 tohto článku. 

4. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa 

uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Kúpna cena je uhradená dňom jej pripísania na účet 

Zhotoviteľa. 

 

 

Článok IV. 

Čas a miesto plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá Objednávateľovi Predmet plnenia v termíne do 

25.08.2014. 

2. Miestom plnenia je CPPPaP, Zuzkin park 10, Košice. 

 

 

Článok V. 

Zodpovednosť za vady  

 

1. Vadou sa rozumie odchýlka od množstva, druhu či kvalitatívnych podmienok Predmetu 

Zmluvy alebo jeho časti, stanovených touto Zmluvou alebo technickými normami či 

inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady zjavné 

a skryté, ktoré má Predmet Zmluvy v dobe jeho odovzdania Objednávateľovi a ďalej za 

tie, ktoré sa na Predmete Zmluvy vyskytnú v záručnej dobe 24 mesiacov.  

2. Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, Objednávateľ je 

povinný ich  neodkladne reklamovať, najneskôr do 15 dní od ich zistenia. 

3. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať aspoň opísanie vád a spôsob, 

ako sa prejavujú, množstvo vadných kusov a voľbu nároku. 

 

 

Článok VI. 

Odstúpenie od Zmluvy 

 

1. Od tejto Zmluvy môže ktorákoľvek Zmluvná strana odstúpiť, pokiaľ dôjde 

k podstatnému porušeniu zmluvných povinností stranou druhou. Účinky odstúpenia od 

tejto Zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné odstúpenie odstupujúcej strany druhej 

strane doručené. 
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Článok VII. 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami, podpísanými 

oboma stranami. 

2. Ak nastanú u niektorej zo strán okolnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je 

povinná to bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane. 

3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každá 

zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. 

4. Táto Zmluva a spory, ktoré vzniknú na jej základe, sa riadia právnymi predpismi 

Slovenskej republiky. 

5. Táto Zmluva je uzavretá a nadobúda účinnosť po podpise oboch zmluvných strán 

a 3 dni po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv SR. 

6. Zmluvné strany po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že zmluva bola 

spísaná určite, zrozumiteľne, na základe ich skutočnej a slobodnej vôle, bez nátlaku na 

niektorú zo zmluvných strán. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

V Košiciach dňa  

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

                   Za CPPPaP                       Kozák Milan 

   PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka              konateľ 

 


