
 

 

 

 

 

  

 

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. z. 

medzi: 

 
Objednávateľom:    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino  
                                  Haanova 36 – 38,  851 04 Bratislava  
                                  Zastúpená: PhDr. Jana Tvarožková  
                                   IČO: 00641413 
                                   IČ.DPH: 2020936896 
                                   Zápis na      BSK, reg-č.70/2009-soc 
                                   Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
                                   č. účtu: SK4081800000007000471998 
  

a 
 

Zhotoviteľom:  Ing. Stanislav Zelenský 
                                   Kadnárova 106, 831 06 Bratislava 
                                   IČO: 11650257 
                                   IČ.DPH: 1020182614 
                                   OÚ Bratislava III pod zn. ŽO/5 290/92/Se/Bg 
                                   Bankové spojenie: VÚB a.s. 
                                   SKSK46 0200 0000 0019 7942 5254 

 

Čl. I. 

Predmet diela  
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa opravu ubytovacích priestorov - 

a  protipožiarne opatrenia -výmena protipožiarnych dverí  DSS pre deti a  dospelých Kampino  
Haanova 36-38, Bratislava v dohodnutom rozsahu podľa predloženého a účastníkmi tejto 
zmluvy odsúhlaseného rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo po ukončení prevziať a zaplatiť jeho cenu. 
 

 

Čl. II. 

Miesto zhotovenia diela 

1. Zhotoviteľ bude realizovať dielo na objekte objednávateľa – Domov sociálnych služieb pre deti 
a dospelých Kampino Haanova 36 – 38,  851 04 Bratislava 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi maximálnu súčinnosť pri výkone prác, 
najmä, čo sa týka presunu ubytovaných, resp. pri obmedzeniach, ktoré vyplynú v dôsledku 
výkonu prác. 

 

 

 



 

Čl. III. 

Dojednaný čas a spôsob zhotovenia diela 

 
1. Termín zahájenia prác je do 5 prac. dní po podpise tejto zmluvy o dielo 
2. Stavenisko odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi 2 dni pred započatím prác. 
3. Dielo bude zhotoviteľom ukončené a objednávateľovi odovzdané do 60 dní od započatia prác. 
4.    Práce sa budú vykonávať s dôrazom na čistotu okolia a tak, aby čo najmenej obmedzovali 

prevádzku zariadenia. 
   
 

Čl. IV. 

Cena diela 

1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu 30 707,92  Eur  s DPH. 
Uvedená cena je odvodená z rozpočtu, ktorý bol spracovaný pred uzavretím zmluvy a je 
prílohou zmluvy. 

 

Čl. V. 

Platenie diela 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že na dielo  vystaví zhotoviteľ po ukončení a odovzdaní diela 

vyúčtovaciu faktúru so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry na základe preberacieho 
protokolu .   

 
 

Čl. VI. 

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej 

1. Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na 
zhotovovanej veci. Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotovovanej veci až po jej zhotovení 
a prevzatí preberacím protokolom. 

2. Za škody spôsobené pri výkone prác počas zhotovenia diela a dodržiavanie bezpečnostných 
opatrení počas výkonu prác zodpovedá zhotoviteľ. 

 

 

Čl. VII. 

Odovzdanie diela 
1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred. 
2. O odovzdaní diela bude spísaný spoločný zápis, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamžiku 

jeho prevzatia objednávateľom. 
3. Vady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní, musí objednávateľ vytknúť (oznámiť) už v zápise 

o prevzatí. 
 
 
 



 

Čl. VIII. 

Záruka za akosť 

1. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela na 24 mesiacov.  

 

Čl. IX. 

Zmluvné pokuty 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách: 
a) pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia diela zhotoviteľ zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, 
b) pri omeškaní objednávateľa so zaplatením vystavenej a doručenej faktúry zaplatí zhotoviteľovi 

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

Čl. X. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť v zmysle príslušnej platnej legislatívy.       
2. Táto zmluva bude zverejnená – zverejnený bude len text tejto zmluvy, avšak pečiatky 

a podpisy zástupcov zmluvných strán zostanú nezverejnené. Nezverejnená zostane 
príloha s cenami, pretože ceny diela  pokladá zhotoviteľ za obchodné tajomstvo v súlade 
s ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

3. Túto zmluvu je možné zmeniť len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme dodatku. 
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisov, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

dva rovnopisy. 
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a po odsúhlasení jej obsahu podpísali. 
 

 

V Bratislave dňa  08. 08. 2022 

 

Za zhotoviteľa:                                                                      Za objednávateľa:                                                                         

 

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

 

Ing. Stanislav Zelenský, v.r.                                                   PhDr. Jana  Tvarožková, v.r.   
            majiteľ                                                                                   riaditeľka 
 

 

 

 

 


