
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
IČO:
DIČ:
1Č DPH:
Zastúpený:

Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1 
00397 865 
2020845332
SK2020845332
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.,

Fakulta/súčasť:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan fakulty 
00397 865 
2020845332
SK2020845332

Osoba oprávnená konať vo veciach odborných: Mgr. Peter Buzáš,

a

Zhotovíte!’:

Zastúpený:
Bank, spojenie:
IBAN :
IČO:
DIČ:
IČ DPH :

AXEL SK, s.r.o.
H. Meličkovej 21 
841 05 Bratislava

p. Ladislav Janžo

36655953 
2022218627
SK 2022218627

Spoločnosť je zapísaná v Obch.reg. Sro vl. č. Oddiel: Sro Vložka číslo: 41577B / OS BA 1 
Zástupca na rokovanie vo veciach zmluvných a technických: Ladislav Janžo

II. Predmet zmluvy

Zhotovíte!’ sa zaväzuje vykonať práce a dodávku materiálu na dielo: Univerzita Komenského v Bratislave 
Premiestnenie 12 ks garáži, 1 ks plechový sklad a 1 ks unimo bunka pomocou žeriavov v areály 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava - Karlova Ves

III. Cena a platobné podmienky

1. Cena za predmet plnenia zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.



2. Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 zákona o cenách založený na cene 
obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladoch a primeranom 
zisku. Zmluvná cena za predmet zákazky je cenou konečnou v súlade s § 3 citovaného zákona 
o cenách, t.j. nebude sa navyšovať o ďalšie náklady

3. Zmluvná cena pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti 
s predmetom plnenia zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za práce a dodaný materiál je cena 4788,00 € s DPH cena 
predmetu zmluvy tak ako je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy

5. Vykonané práce bude zhotovíte!’ fakturovať po odovzdaní a prevzatí diela. Splatnosť faktúr je 30 dní.
6. Zhotovíte!’ vystaví faktúru do 7 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Prílohou 

faktúry bude protokol o odovzdaní diela.
7. Objednávateľ sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa článku IV. 

zmluvy na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní tovaru podľa článku V. zmluvy. 
Objednávateľ neposkytne predávajúcemu preddavok na zrealizovanie predmetu plnenia zmluvy.

8. Faktúra musí mať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude originál preberacieho protokolu.

9. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry objednávateľm. Ak 
predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa bodov 7. a 8 tejto zmluvy alebo nebude vystavená 
v súlade s platnou zmluvou, objednávateľ ju vráti v lehote splatnosti predávajúcemu na dopracovanie. 
Opravená faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej prevzatia a odsúhlasenia objednávateľm.

10. Fakturácia medzi zmluvnými stranami musí prebiehať výlučne v slovenskom jazyku.

IV. Čas plnenia

1. Zhotovíte!’ sa zaväzuje realizovať práce v termíne:
Termín začatia : do 14 dní do dátumu účinnosti zmluvy
Termín ukončenia: do 4 týždňov od účinnosti zmluvy

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané práce preberať v súlade so Zmluvou o dielo a 
zaplatiť cenu podľa čl.3 ods. 2 tejto zmluvy.

3. Ak zhotovíte!’ pripraví dielo , alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom 
zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.

4. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé aj od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.

5. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotovíte!’ v omeškaní so 
splnením záväzku.

V. Kvalita prác, záručná doba - zodpovednosť za vady

1. Zhotovíte!’ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy. 
Zhotovíte!’ sa zaväzuje dohodnuté práce vykonávať kvalitne, priebežne a odovzdať v termíne 
dohodnutom podľa tejto zmluvy. Vykonanie a prevzatie konečných prác zapíšu zmluvné strany do 
preberacieho protokolu, ktorý odsúhlasujú a podpisujú obidve zmluvné strany poverenými 
pracovníkmi.

2. Zhotovíte!’ poskytuje záruku na riadne vykonanie premiestnenia a položenia predmetných garáží.
3. Dĺžka záruky je 24 mesiacov a začína plynúť po prevzatí diela.

VI. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovíte!’ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku.
2. Súpis vykonaných prác je povinný vystaviť zhotovíte!’ tak, aby bol rozsah vykonaných prác 

kontrolovateľný a zúčtovateľný.
3. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh premiestňovania a súvisiacich prác zhotoviteľa 

nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.



4. Zhotovíte!’ sa zaväzuje, že prípadné škody, ktoré vzniknú z jeho činnosti odstráni na vlastné náklady, 
alebo ich finančne nahradí.

5. Predávajúci vykonáva činnosti, spojené s dodaním predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa 
zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

6. Predávajúci pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na 
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v mieste dodania predmetu zmluvy a 
protipožiarne opatrenia.

7. Pri dodaní predmetu zmluvy je predávajúci povinný vzniknutý odpad odstrániť na vlastné náklady.

8. Pri realizácii predmetu zmluvy je objednávateľ povinní predávajúcemu poskytnúť nevyhnutné 
spolupôsobenie.

VIL Zmluvné pokuty

1. V prípade nedodržania platobných termínov objednávateľom si bude zhotovíte!’ účtovať poplatok 
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.

2. V prípade nedodržania harmonogramu prác z viny zhotoviteľa bude objednávateľ účtovať poplatok 
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VIII. Ostatné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotovíte!’ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvnými partnermi nesprístupnia tretím osobám.

2. Objednávateľ poveruje funkciou zodpovedných zástupcov: Mgr. Peter Buzáš
3. Zhotovíte!’ poveruje funkciou zodpovedného zástupcu: Ladislav Janžo
4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je: Cennová ponuka

IX. Záverečné ustanovenie

1. Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonať iba po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a 
to písomnou formou.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné náležitosti neuvedené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka .

3. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom jedno obdrží objednávateľ a jedno 
zhotovíte!’.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády Slovenskej 
republiky. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu.

Príloha č. 1 Cenová ponuka (čl. III., ods. 1), (čl. VIII., ods. 4)



V Bratislave, dňa

Zhotovíte!’

V Bratislave, dňa

Objednávateľ


