
Zmluva o dielo 
uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 
1. Objednávateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpená: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

MIKON spol. s.r.o. 
Pruské 119, 01852 Pruské, Slovenská republika 
p. Štefanom Vojtekom, konateľom spoločnosti 
31560903 
SK 2020441170 
SK 2020441170 

Kontaktná osoba: Ing. Radovan Drábik 

2. Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: 

Sídlo: 
Zastúpená: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 
Fakulta priemyselných technológií v Púchove 
Študentská 2, 911 50 Trenčín, Slovenská republika 
doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD., rektorom 
31118259 
2021376368 
nie je platcom 

Kontaktná osoba: prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. 

II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dielo: Modifikácia zloženia a štúdium vlastností elastomérnej 
zmesi pre gumo-kovovú výrobu. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vytvoriť návrh optimálneho zloženia elastomérnej 
zmesi vzhľadom na jej požadované vlastnosti vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 
pri dodržaní predpísaných kvalitatívnych a technických podmienok. 

III. Miesto a čas plnenia 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v termíne: 

a) Začiatok prác: 01. 03. 2018 
b) Koniec práce: 31.12. 2018 

2. Miesto plnenia: Púchov, I. Krásku 491/30 
3. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu 31. 12. 2018 odovzdá objednávateľovi záverečnú správu s 

návrhom optimálneho zloženia elastomérnej zmesi vzhľadom na jej požadované vlastnosti. 
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IV. Cena za predmet plnenia a platobné podmienky 

1. Cena predmetu zmluvy je stanovená v súlade s ustanovením zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v platnom znení a je to cena maximálna a konečná, nie je možné ju prekročiť. 

2. V ponúknutej cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy. 
3. Cena celkom: 6.344,00 € (slovom šesťtisíc tristoštyridsaťštyri EUR). Cena za plnenie bude 

fakturovaná pravidelne mesačne: 
03/2018 - 595,00 eur 
04/2018 - 595,00 eur 
05/2018 - 595,00 eur 
06/2018 - 595,00 eur 
07/2018 - 595,00 eur 
08/2018 - 595,00 eur 
09/2018 - 693,50 eur 
10/2018 - 693,50 eur 
11/2018 - 693,50 eur 
12/2018 - 693,50 eur 

4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru pravidelne mesačne, vždy k poslednému dňu 
v mesiaci so splatnosťou 15 dní. 

V. Odovzdanie a prevzatie diela 

1. V prípade, ak zhotoviteľ riadne a úplne vykoná dielo pred dohodnutými termínmi, zaväzuje sa 
objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Cenu diela to neovplyvní. 

2. Za deň odovzdania a prevzatia diela sa považuje deň podpísania Protokolu oboma zmluvnými 
stranami. 

VI. Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň 
nasledujúci po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv SR. 

2. Táto Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú 
zmluvnú stranu. 

3. Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného 
oboma zmluvnými stranami. 

V Trenčíne, dňa 

Objednávateľ ( J , Zhotoviteľ 
Mikon, spol. s r.o., Pruské Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne 
FPTv Púchove 
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