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Zmluva o dielo č.   5/2020 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník”) a ustanovení zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva”) 

 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ:    
     Názov:   Slovenský stolnotenisový zväz   

Sídlo:    Černockého 6    

IČO :    308 06 836    

IČ DPH:  SK2020880884    

zastúpený :  predseda – PhDr. Zdenko Kríž   

Bankové spojenie :  Slovenská sporiteľňa, a.s.   

IBAN :   SK09 0900 0000 0051 6511 8018   

BIC/SWIFT :   GIBASKBX   

Zriadená:                    registráciou na MV SR dňa 14.7.2017 

                                   pod. č. VVS 1/900/90-2543-10

   

            

      
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 

 

1.2 Zhotoviteľ: 
    Názov:       GU SLOVENSKO s.r.o.                        

      Sídlo:  Dolné Hony 24, 951 41 Lužianky 

      V zastúpení: Dipl. Ing. Radoslav Kmec, konateľ 

      IČO:   357 93 708 

      DIČ:  202 022 3359 

      Bankové spojenie:      Tatra banka, a.s.  

      IBAN:  SK18 1100 0000 0026 2670 0331 

 Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Nitra, odd. sro, č. vložky 26819/N
    

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

  

 (objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany”) 
 

1.3 Na základe úspešnej ponuky zhotoviteľa (ďalej aj ako „ponuka zhotoviteľa”) v procese 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na 
tom, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa dielo podľa článku II. tejto zmluvy. 
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1.4 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa doručená 
objednávateľovi na základe Výzvy na predkladanie ponúk. 

 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 

2.1  Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa vykonať dielo, a to 

 „výmena vstupných dverí do haly SSTZ za automatické dvere – exteriérové aj 
 interiérové“, a to v zmysle cenovej ponuky (ďalej len „dielo“). Záväzku zhotoviteľa 
 zodpovedá povinnosť objednávateľa zaplatiť za riadne a včas vykonané dielo zmluvne 
 dohodnutú cenu. Podrobný rozsah diela je uvedený ponuke, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto 
 zmluvy.  

 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo za podmienok dohodnutých              
v tejto zmluve a riadne a včas vykonané dielo odovzdať objednávateľovi 
v zodpovedajúcej kvalite. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na vykonanie 

diela, prevziať riadne dokončené dielo a zaplatiť za jeho vykonanie dohodnutú cenu. 

3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu                
známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k vykonaniu diela.                 

Súčasne vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností a služieb uvedených 
v Prílohe č. 1, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, a že je personálne, technicky a odborne 

spôsobilý na vykonanie diela. 
 

Článok IV. 
Termín a miesto plnenia 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať dielo podľa bodu 2.1 tejto zmluvy 
a odovzdať dielo  objednávateľovi v týchto termínoch: 

 Termín začatia: dňom odovzdania a prevzatia staveniska, 

 Termín dokončenia: 2 mesiace od dátumu odovzdania a prevzatia staveniska 

4.2 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riadne a včasné vykonanie diela. 

4.3 Nedodržanie termínu vykonania a odovzdania diela zhotoviteľom podľa bodu 4.1 tohto 

článku pre dôvody na strane zhotoviteľa má za následok uplatnenie sankcie zo strany 
objednávateľa voči zhotoviteľovi, a to vo forme zmluvnej pokuty v zmysle čl. X. bodu 
10.1 tejto zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo jeho riadnym ukončením, vrátane 
odstránenia prípadných vád, a odovzdaním diela objednávateľovi. Za ukončenie diela sa 
považuje deň, kedy bol zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí 
diela.  

4.5 Ak po protokolárnom odovzdaní diela podľa bodu 4.4 tejto zmluvy objednávateľovi budú 
zistené vady diela, je zhotoviteľ povinný takéto vady diela, ktoré mu budú                      zo 
strany objednávateľa písomne oznámené, bezodkladne odstrániť na vlastné náklady 
(záručná doba viď čl. VII. tejto zmluvy). 
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4.6 Ak zhotoviteľ riadne dokončí dielo pred dohodnutým termínom uvedeným v bode 4.1 
zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje takto riadne vykonané dielo prevziať aj v skoršom 
termíne. Zhotoviteľ riadne dokončenie diela pred termínom dohodnutým v bode 4.1 

zmluvy a jeho možnosť prevzatia oznámi objednávateľovi písomne na adrese jeho sídla 

uvedenej v bode 1.1 zmluvy.  

4.7 Dodržanie termínov plnenia podľa bodu 4.1 tohto článku zo strany zhotoviteľa je závislé 
od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. 

Zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením záväzku po dobu, počas ktorej nemohol plniť 
svoje povinnosti následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom 
termín plnenia sa o tento čas predlžuje bez nároku objednávateľa na uplatnenie sankcií. 
 

4.8  Miesto výkonu prác: Národné stolnotenisové centrum, Černockého 6, 831 53 Bratislava. 
 

Článok V. 
Cena diela 

  

5.1 Dohodnutá cena za vykonanie diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a je doložená cenovou ponukou 
zhotoviteľa uvedenej v prílohe č. 1. 

5.2 Dohodnutá cena za vykonanie diela je nasledovná: 
Cena diela bez DPH:  9.971 Eur 

DPH 20 %:   1.994,20 Eur 

Cena diela s DPH:  11.965,20 Eur 

(slovom: jedenásťtisíc deväťstošesťdesiatpäť Eur a dvadsať centov) 

Zhotoviteľ je/nie je platiteľom DPH. 
5.3 Dohodnutá cena za vykonanie diela je konečná, pevná, záväzná a zahŕňa všetky náklady, 

ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s realizáciou jeho záväzku podľa tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zvýšiť dohodnutú cenu diela. 
 

Článok VI. 
Platobné podmienky 

  

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní diela bez zálohových platieb. Zhotoviteľ vystaví 
faktúru objednávateľovi za  vykonanie diela až po riadnom ukončení a odovzdaní diela 
objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác 
potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotoviteľa a oprávnenej osoby 
za objednávateľa. Súpis skutočne vykonaných prác podľa predchádzajúcej vety tvorí 
prílohu faktúry vystavenej zhotoviteľom podľa tohto bodu.  

6.2 Zhotoviteľom vystavená faktúra musí obsahovať: 
− označenie zmluvných strán, resp. povinnej a oprávnenej osoby, sídlo, IČO, IČ DPH, 
− číslo faktúry, 
− číslo tejto zmluvy, 
− deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, 
− označenie peňažného ústavu a IBAN účtu, na ktorý sa má platiť, 
− fakturovanú sumu v EUR, 

− pri faktúrach s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR, 
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− označenie diela, 
− pečiatku a podpis oprávnenej osoby, 
− prílohu, ktorou je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom 

a objednávateľom, 
6.3  Lehota splatnosti vystavenej faktúry je do 30 dní odo dňa riadneho doručenia  faktúry 

objednávateľovi v listinnej podobe na adresu jeho sídla uvedenú v bode 1.1 zmluvy. 
Ak nastane omeškanie platby faktúry z dôvodov na strane Štátnej pokladnice, nie je 
objednávateľ po túto dobu v omeškaní so zaplatením sumy uvedenej vo faktúre.  

6.4  Objednávateľ má právo vrátiť vystavenú faktúru zhotoviteľovi, ak vystavená faktúra 
neobsahuje náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky alebo ak neobsahuje náležitosti podľa bodu 6.2 tejto 

zmluvy. Takto objednávateľom vrátenú faktúru zhotoviteľ podľa charakteru nedostatkov 
buď opraví alebo vystaví novú. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti 
faktúry a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia 
opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.  

6.5  Cena za vykonanie diela sa považuje za uhradenú v deň, kedy bola čiastka odpísaná z účtu 
objednávateľa. 

 

Článok VII. 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané v súlade s podmienkami dohodnutými 
v tejto zmluve a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi 
alebo ktoré vzniknú počas plynutia záručnej doby.  

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť alebo napriek jeho upozorneniu objednávateľ na ich použití trval. 

7.4 Záručná doba na dielo je 24 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania 
diela zhotoviteľom objednávateľovi. Záručná doba na dodaných technologických 
zariadeniach je určená podľa záručnej doby dodávateľa technických zariadení. 

7.5 Ak sa počas plynutia záručnej doby zistí, že dielo má vady, objednávateľ má právo 
požadovať odstránenie týchto vád a zhotoviteľ je povinný tieto vady odstrániť na svoje 
náklady.  

7.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že ním zistenú vadu diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne 
po zistení na adrese zhotoviteľa uvedenej v bode 1.2 zmluvy.  

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela bezodkladne                      
po písomnom oznámení objednávateľa podľa bodu 7.6 zmluvy a zistené vady na vlastné 
náklady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase podľa písomnej dohody 
zmluvných strán. 

7.8 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady 
zhotoviteľa, ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne podľa bodu 7.7 tejto zmluvy vady diela 

neodstráni. 
Článok VIII. 

Podmienky vykonania diela 
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8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, 
na vlastné náklady, vlastnými prostriedkami a v požadovanej odbornej kvalite, pričom je 
povinný dodržiavať platné technické normy a všeobecne záväzné právne predpisy 
vzťahujúce sa na dielo.  

8.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko formou protokolu o odovzdaní a prevzatí 
staveniska, a to v dvoch rovnopisoch, z ktorých dostane každá zo zmluvných strán po 
jednom vyhotovení, to všetko najskôr 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej 
výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na prevzatie staveniska.  

8.3 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, ktorý na vyžiadanie sprístupní 
objednávateľovi. 

8.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi súčinnosť spočívajúcu najmä 
v sprístupnení priestorov k prevedeniu prác, odovzdaní doplňujúcich údajov 
a podkladov, ktorých potreba vznikne počas realizácie prác. Objednávateľ je povinný 
odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade 
s podmienkami zmluvy.  

8.5 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád. 

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, ktorí sú 
zhotoviteľom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci poučení, a tiež zodpovedá                  
za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať nariadenie vlády 
SR č. 396/2006 o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

8.7 Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré vzniknú pri zhotovovaní diela                 
v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

8.8 Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti napojenia na odber 
elektrickej energie a vody a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania. 
Podmienky odberu vody a elektrickej energie budú dohodnuté v protokole o odovzdaní 
a prevzatí staveniska uvedeného v bode 8.2 zmluvy. 

8.9 Stavebný materiál, zariadenia potrebné na vykonanie diela a technologické  zariadenia 

zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou dohodnutej ceny za 

vykonanie diela v súlade s čl. V tejto zmluvy.  

8.10 Nebezpečenstvo vzniku škody na jednotlivých častiach diela, ako aj na veciach 
a materiáloch potrebných na vykonanie diela, znáša zhotoviteľ až do okamihu 
protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 

8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v 
Harmonograme stavebných prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy o dielo. (pozn. 

Harmonogram predložený zhotoviteľom ako súčasť ponuky vo verejnom obstarávaní). 
 

Článok IX. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej tri pracovné dni pred odovzdaním diela, ktoré je 
predmetom tejto zmluvy, písomne vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie. Následne si 
zmluvné strany písomne dohodnú presný čas odovzdania a prevzatia diela. 
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9.2 O priebehu preberacieho konania spíše zhotoviteľ v súčinnosti s objednávateľom   

protokol o odovzdaní a prevzatí diela, a to v dvoch rovnopisoch, z ktorých dostane 
každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, 

okrem základných údajov o zmluvnom vzťahu obsahuje: 
− zhodnotenie akosti vykonaných prác, 
− súpis zistených vád a v takom prípade dohodu zmluvných strán o opatreniach a lehotách 

pre zhotoviteľa na odstránenie zistených vád diela, 
− súpis odovzdaných dokladov, 
− atesty a certifikáty výrobkov, 
− kópiu stavebného denníka, 
− doklad o likvidácii stavebnej sutiny, 
− predpísané skúšky a revízie, 
− stanoviská dotknutých orgánov 

− dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. 
 

Článok X. 
Zmluvné pokuty 

 

10.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním a odovzdaním diela riadne a včas v 

dohodnutom termíne plnenia v zmysle čl. IV. tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený 
požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej 

dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. V. tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania. 
10.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela podľa písomnej dohody zmluvných strán v zmysle 

bodu 7.7 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. V. tejto 
zmluvy za každý začatý deň omeškania. 

10.3 Nárok na náhradu škody spôsobnej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže 
zmluvná pokuta, nie je týmto dotknutý. 

 

Článok XI. 
Vyššia moc 

 

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa vyššou mocou rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť 
výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať 
a ovplyvniť pri podpisovaní zmluvy o dielo, a ktorá znemožňuje realizáciu celého 
zmluvného diela, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. 

11.2 Ak by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 30 

kalendárnych dní, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných 
postupoch týkajúcich sa ďalšej realizácie zmluvy.  

11.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej 
moci, zmluvná strana, na strane ktorej sa vyskytla prekážka vyššej moci, požiada druhú 
zmluvnú stranu o úpravu zmluvy alebo o prípadné ukončenie zmluvy. 

11.4 V prípade vyššej moci nie je zmluvná strana, ktorej sa vyššia moc priamo týka, 
v omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená 
strana nemá nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, 
a to počas trvania vyššej moci, ale len do doby uvedenej v bode 11.3 zmluvy. Zmluvné 
strany po uplynutí doby podľa predchádzajúcej vety postupujú podľa bodu 11.3 zmluvy. 
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Článok XII. 
Ostatné ustanovenia 

 

12.1 Zhotoviteľ má povinnosť objednávateľa pravidelne informovať o stave a rozpracovanosti 

diela, a to vždy na požiadanie objednávateľa a podľa jeho potreby. 
12.2 Zhotoviteľ pri plnení svojho zmluvného záväzku postupuje s odbornou starostlivosťou. 

Je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy 
a podmienky dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa podkladmi 
poskytnutými od objednávateľa a pokynmi objednávateľa.  

 

Článok XIII. 
Trvanie zmluvy 

 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže zaniknúť aj písomnou dohodou zmluvných 
strán, písomnou výpoveďou objednávateľa alebo odstúpením od zmluvy.  

13.2 Objednávateľ môže aj bez uvedenia dôvodu ukončiť zmluvu písomnou výpoveďou                                   
s pätnásťdňovou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom po 
doručení výpovede zhotoviteľovi.  

13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpiť od zmluvy je možné iba pri jej podstatnom 
porušení. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia od zmluvy                           
v listinnej podobe jednej zo zmluvných strán. 

13.4 Za podstatné porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje: 

13.4.1 neodovzdanie vykonaného diela v požadovanej kvalite a rozsahu podľa prílohy 
č.1 tejto zmluvy, 

13.4.2 omeškanie s dokončením a odovzdaním diela o viac ako 7 kalendárnych dní, ak 

sa zmluvné strany nedohodnú inak, 
13.4.3 opakované porušenie zmluvných podmienok, a to napriek predchádzajúcemu 

písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa, 

13.4.4 začatie konkurzného konania alebo reštrukturalizácie voči zhotoviteľovi, 
13.4.5 vstup zhotoviteľa do likvidácie. 

13.5 Právo na náhradu škody zostáva zachované aj po odstúpení od zmluvy. Odstúpenie                    
od zmluvy sa nedotýka nároku druhej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

13.6 Po zániku zmluvy z dôvodu odstúpenia od zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi 
rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia nachádza. Zhotoviteľ odovzdá 
objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom všetky podklady, ktoré prijal                         od 
objednávateľa k vykonaniu diela, atesty, osvedčenia, certifikáty, záručné listy a pod., 

týkajúce sa zrealizovanej časti diela. 
 

Článok XIV. 

Záverečné ustanovenia 

 

14.1 Vzťahy touto zmluvou bližšie neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.  
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14.2 Zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

14.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

14.4 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou očíslovaných písomných 
dodatkov so súhlasom oboch zmluvných strán a za dodržania podmienok podľa 
ustanovení  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

14.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Cenová ponuka a Príloha č. 2 
– Harmonogram stavebných prác.  

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia akýchkoľvek písomností podľa tejto 
zmluvy nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom 
odmietnutia prijatia zásielky adresátom. 

14.7 Ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, neplatnosť 
alebo neúčinnosť ustanovenia nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších 
ustanovení zmluvy, ani samotnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo 
neúčinné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom 
možnom rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy sledovali 
neplatným alebo neúčinným ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj 
v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné. 

14.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po ich podpísaní 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán objednávateľ dostane dva rovnopisy 

a zhotoviteľ dostane dva rovnopisy.  
14.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli,                      

že zmluvu uzatvárajú na základe svojej skutočnej vážnej, určitej a slobodnej vôle,                             
že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, pod nátlakom, ani za zvlášť nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 

 

 

Za objednávateľa:    Za zhotoviteľa:            

 

V Bratislave dňa 24.11.2020   V Nitre dňa 7.12.2020 

  

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

      objdnávateľ           zhotoviteľ 
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VaSa poiiaclavka z: 10.11.2020
Va$e oznad.: Aut. dvere-vstup SSTZ

Obch,odd.:Jura La絶 こka
Tel:037/2352518
Email:lur到.bi∝ka@g¨u.Sk

AUtomqt, Z:ltI' dvor,e Ul,Ij.

Priochodnf Sirka:

Priechodn6 v!Ska:

Dlzka pohonu:

Vf$ka pohonu:

H[bka pohonu:

Farba:

Prolilov! syst6rn:

l(onrbino'tany snlmad interi6r:
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輛
“
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Kombinovanli snimai exteri6r: IX10 DT03

POS5-k「 1こo呼 preprnaこ programov

(OtVO腱n`,za～ Oren6,automaukal wぬ Od)
Elekセ omechaniは,zamOk
zalottny zd「 oJ

Odchodovё 」aCitko a kr`歓 )v′ eXl.preprnaё 。̈domknu」 e zvontKU
Priprava na pば poienie EPS

SklolS022 VSG33.1/10A/SG33.1,こ「re
OznaCenb kridbl p`skou pre ttabOzraけch
Doprava a mon虚

Cena zaled.   Cena sPOlu
v EUR       EUR

3653,00

_ Alstena 3600x2930 mm1-*

M845, RALTOBS atebo 9016,
Eire bezp. sklo v spod.dasti
jednoduch6 sklo v nadsvefl[ku

1 
Au!omat.2,-kr. dvere EM:

Priechodn6 Sirka;

Prieehodni vf5ka:

Diika pohonu:

VySka pohonu:
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Ko mbinovany sn imac intei-i6r:
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1200 mm
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Cena:

l ks exteri6「 ov』 Al stena s aulomaticけ mi dVerami EM.… …....…・.¨・・,… …・・………………・・・・…,,………………・・4.438,00 EUR
l ks intettё「Ova Alstena s automatick′ rni dVerami EM._…………………・…………………………………3.653,00 EUR
2x demont6乏 P6vodn,Ch kOnStrukcil,delenie,odvOz a llkvidう cia odPadu.,,・ ..… ……‐・………ヽ・・・・・̈……・1・234,00 EUR
Stavebne dOkOncovaclettrace:

Pritttandardnom stupni po「uSenia osteni pri demontう 乏i......… …・・・・……・・―.・ …̀.… ….,・ ,・ .,,'・ …………………,、

Pritttandardnom stupni poruSenia pOdlahy pri demOntttZi,…
………………・・―.・ …・・…・・・・・・………………――――

396:00 EUR

250:00 1EUR

PozΠ arrll(al :                           sl kalkul● van`pri Stanclard■ orn stuprli poruSenia oIIlietky
boこnych ttasti a pOdlaby pn deF10ntaこ i povodnych kontttrukciF― viご ёl.PlatObne podmienky.

P021■

`mka 2:                         neuミ
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嚇

…
Elektrol山昴無 呻

柵 艦 器 満 雲掘 ]鯖 鰤

鋤

“
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Spolu bez DPH
9.971,00 EUR

DPH 20%
Cena s DIH 25%~~~~‐

S~~一
― ―

― ― ―
…

― 一 ― ― ― …… … …

―

…
一 ― ―

- 1・ 994,20 EUR

ll.965,20 EUR
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Dvere sfr bez prldavnfch pocltahovfch z6nrftov
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:層計:::[[1::諄品黒‖;γ
:
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de19ilnei teCh「 lickeiこ pecinkう cie.
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囃 飾
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Terrnln clodania:         35 dnlod:
 ヽ     Schv色 lenia tech`dokuRlentム cie a ttprav,velkosti rnontう 乏neho olvoru aも peclFlkttcie

VソbaVy
‐     Ddtumu podpisarlia ZoD

Monti籠 :

Montitt prebicha do pttpravenё ho stavebn6ho otvoru.Odberater zaistil aby prisiuも n,stavebnフ otvOF:nal predprsa710

sveJosr.

Uzatvう ranie stavieb pred dokonё enirn stavby,bttracio a stavebntt price s● こahrnut6 v cene.
MOntatt budeだ naこ可strany vykonan″zabezpetena za predpOkladu,2e bude na stavbo odberablom zatter16:

‐    Privod elekt‖ ckel energie‐ el.zisuvko 230N/r50Hz/16A‐ samost.islё  na zapoienie
dverF,Vzdlalenosぜ z6suvky do 750mlrl od pOhoi、 u na dOhodnutom mieste.

_   vOrn,pristup kledn01ivim mOntittnylη  rnlesmm,vorn,p百 estOr p百 stavebn′ Ch OtVo‐

「ochi na ktottch prebehne montう 芝
―     Hotova a ёistj podiahal ukonё enё sk〕 rly]potery a stab‖ ntt ukonё ena nOsntt kon―

こtrukcla,na ktortt sa budtt dvere rnontovar… 2abezpeこi dodivater vybttraninl p6‐

VOdnフ Ch kOnこ trukcii
―     Odberatel poveri na stavbo kontaktnl o30bu

Mlnimalne                            musi by:zavう zne pOtvrden′ pro10kOl o pttpravenosI

stavby na dan,termiΠ  ZO strany zう kaznika.

Vp「「pade zbytoёn,ch vttazdOV Z d6Vodu nedostatoё nei pttp「 avenosl stavby si vyhradztlierne prttvo vznikntltё  na―

klady vyfakttirovar.

zarucna dObal
-   24 meshcov zadna pwnttr od dha pOdp毬 up「otokolu o odovzdani dbh ottedn加 日_

tel'ovi a za predpokladu,Й e budi vykonttvan6 pravidel116 servlsn`prehHadky(lk「 it

roё ne na gtandardn6 dvere a 2 krat r。こne na dvere na ttnikOvei ceste)autOH20Va―

nフ m Servisnフ m partnerOm、
-      12 1nes!acov ak nebtidti vykoFlう VanO servisn6 P「 chiladky
_    zaruka nern6乏ebゴ poskytnuttt na poruchy aこ kOdy=ktor6 boli spOsobenO nevhod―

n′m pOuゴ vaЛ im,vandalizmom alebo neoprム vneΠ′Πl Zう Sahom do clektronlky:mo‐
tora alebo koΠ Strukcie a Skody v dOsledku prirodzo日 6h00potrebenia.

Obchodn6 podrllie,lky l

・     Ak musi byピ termin mo■ tう芝e Odlo之 en′ :le povinnOsぜ n6s informovaピ nainesk6「 OSem pracovn,Ch dni
pred dohodnu、 汁n diO「n montaЙ el aby sa predlこ lo dodatoё nフ rn nttkladon、 `V tolllto priPadeie pOtrebr16
dohodrlir nOvy terinin inこ talacie l o pracov日 ′Ch dni vopred.Akie tot0 0dlottenie mont`乏 e dlhこlo ako 2

t′乏dne a nie le mottn6 dOdaぜ ■nate‖
`lna n]iesto inも

talう cie,bude白 こtovana obiednぅ Vatelovl cena bez
montう芝e a skladovania hotov,Ch VttrObkOv・

_   TatO ponuka obsahule iednu sivに
|口 inこ talう cL od zadatku aZ do konca be/_preruさ ontt Vttetky chに le

preruSenia bt,dtt pova2ovanё za dodatOё nё naklady a budi fakturovan6 v te「 mirle dohodouteiinも taほ_

cie, spOloё ne s utt vykonanou ёasぜou inttta16cie. Poklal toto omeこ kanio spOsobi prう cu rladё asi tう to

btide ttё tovana dOdatOё ne.
‐    Tdto ponuka zahFハ a iba lnも tahciu,presne ξpeclnkovane vЙ azdy na miesto lRζ tal二cie a dodttvku mate‐

「i当 lu na miesto ti「 ёenla beziehO dalも leho premiesthovanicn.Akle to pOtrebnё  Fl「e inStalaciul bLldi tieto

vzniknut6 nakladyね ktu「ovan6(nap「 .も Peclう lne auta,20Havy,vソ rah a pod.}.

 ̈     Dodatoё nё prace,mate百首|:prisiuこ enstvol kabel』 芝,doktlinentyl atば ,I Kto「 6 nie stt vtts10Vrle popisanё  v

teitO ponuke nie si sttё asrou dOdぅ vky,Na zvlうもine ttelariie lη 6Й u byr clodan6,ale len po odsul〕 lasenl

craほ ei pOnuky,V deЙ inも ta16cie nlusi by『 z6stupca ObledrlaVatelb na miestek prevza‖ u diela.P「ovezl¬ e
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uttivateFsk,navod a montう 乏ny list.Ak v deh inStalacie nie je zasttipca obiednaVatera na mlesb na
p「evzaje diela,dielo sa automaticky povattuie Za prevza腱 `Kattdフ daに i vЙaZd,nap「 rklad P「e doda―

toこ nё nastavenie,pre odovzdanie navodLl na Obsiuhu a Jalgieこ peciaine pOttiadavky,bude`ёtovanフ .

…      Odstranenie alebo demontatt p6vodn,Ch dVeri,drevenё ho balenia,clbalu a vSetk,ch OStatn,ch rnate_

ri61ov,ktoF6 nebOli zah「 nutё v p6vodnei ponuke/obiednavke budtt faktLl「 ovan6.

Te首「rne sa na Vagu odpovoピ a v pripade otttzok smeヽ /う m k dispozicil.
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Slovensky stolnotenisovy zvAz

dernock6ho 6
B3'l 53 Bratislava

GU SLOVENSKO
Doinё Hony 24
SK-951 41 Lu21anky

Tel +421(0)28525-00
Fax +421(0)28525-99
www g― u com

HARMONOGRAM stavebn,ch prac
k cenovel ponuke ё:

SK20P06082a―SSttZ-01
Datumi14 11 2020

Stavbai SSTZ Bratislava

Vコ璽金na vstupn立 ⊆h dVeri do haly SSTZ za ttytomatiCk6
posuvne dvere

Obch oddi」 uraj Lateё ka                     Obch z6stupca:Lubomir Pucher
Tel:037/2852518                                     Pv10b‖ :0905613176
Emall:lural bteckaOo― u sk                 Emallllubomir puchel@q― u sk

1

―  Demonta芝 :delenie a naklう dka oboch pOvodnフ ch suen
―  Montatt kompletntt vonkalも a hlinikovei steny a minimalne zaё iatok montatte vntttornej hlinikovei steny

v prrpade,2e sa vyskytntt neё akanё zdrttania pri demont6乏 i

―  Montう乏kompletnフ ch vonkajζ「ch automatickフ ch dVerr/s mottnOsぜou zamknuJa cez noc/
―  Pripadnフ zaё iatok montう 芝e vntttornソch autOmatickソ ch dveri
―  Odvoz odpadu

2  Nasleduittci pracovnψ  de尚

―  Dokonё enie montatte vndtornd hlinikovel steny a vn61ornソ ch autOmatickソch dVerr
―  Spustenie do prev6dzky oboch dveri so zaも kolenim obsluhy

3  Nasledullce 2-3 pracovnё  dni

―   Stavebnё  ukonё ovacie prう ce,v zavis10sti na rozsahu potrebnttCh mokrソ ch prOCesov

―  Protokolう rne odovzdanle dlela

schvalenie harmonogramu a akakolVek`prava postupu prac musia byぜ obOistranne Odsuhlasenё  a potvrdenё .

Sidlo spoloこ nosJ            Zろ pis                      Konater spo10ё nOsl
Do nё  Hony 24           okresn,sttd Nnra         l∩ 9 Rados av Knlec
SK-951 41 Lu2 anky       Sro.ё  v o2ky 26819′ N
Slovensko


