
ZMLUVA O DIELO 
na prípravu a realizáciu prác, uzavretá pod ľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

1. Zmluvné strany 

1.1 Zhotovite ľ:  JFstav s.r.o., zastúpený Ing. Jozefom Fedorom , konateľom firmy 

                            Zázrivá, Grúne 10 

                            IČO: 43 889 255  

                           IČ DPH: SK2022517002 

                                      IBAN  SK52 0900 0000 0003 2452 0133  

Telefón : 0908 858 464                        e :mail: jfstav@gmail.com 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v oddieli s.r.o. 

Vložka č…19996/L 

 

1.2 Objednávateľ :  Stredná odborná škola  polytechnická, zastúpená Ing. Adrianou Bellovou, 
riaditeľkou školy 

                                       Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín 

                                       IČO : 00891479 

                                       IČ DPH: SK 2020424329 

Telefón : 043/586 4194                        e :mail: sekretariat@sospknazia.sk 

 

 

2. Predmet zmluvy: 

2.1 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná 
objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve              
pre objednávateľa vykoná –   montáž krovu, tepelnej iziolácie a montáž krytiny s odkvapovým 
systémom v súlade s priloženou technickou dokumentáciou .  

Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje do 3 dní po ukončení prác objednávateľovi predložiť statický posudok 
znalca overujúci dodržanie správneho postupu a použitia materiálov zo strany zhotoviteľa z hľadiska 
statiky a bezpečnosti vykonaných úprav. 

2.2 

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme formou preberacieho protokolu, zaplatí za 
ich  zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

 



3. Ďalší záväzok zhotovite ľa 

3.1 

Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, predpisy BOZP, technické normy, 
dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií. 

 

 

4. Ćas plnenia 

4.1 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3 tejto zmluvy 
v termíne:  
 

Začiatok výstavby : 15.04.2016  

Ukončenie výstavby: 18.04.2016 

4.2 

Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je 
zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 

4.3 

Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste Jelšavska 404 , Dolný Kubín 

 

5. Cena a platobné podmienky 

5.1 

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – montáž krovu, tepelnej izolácii a montáž krytiny           
s odkvapovým systémom  -  cena práce predmetu diela je : 1 726,- EUR  bez DPH ,  slovom 
tisícsedemstodvadsaťšesť  EUR bez DPH. 

 

6. Zodpovednos ť za vady, záruka 

6.1 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve 
a všetkými platnými normami týkajúcimi sa zhotovenia diela popísaného v predmete zmluvy. 

 



6.2 

Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

6.3 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa 
písomnou formou. 

6.4  

Výhrady orgánov štátnej správy a organizácií poverených výkonom štátnej správy k projektu pri jeho 
prerokovaní po dodaní sa posudzujú ako závady prác. 

. 

7. Zmluvné pokuty 

7.1 

Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu 
vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

7.2 

Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania. 

 

 

8. Záverečné ustanovenia 

 

8.1 

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu 
uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie 
v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadneskutočnosti, 
ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si obe zmluvné strany 
riadne premysleli, text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

8.2 

Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, 
zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou. 

 

 



8.3 

Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.Táto 
zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda 
účinnost dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

 

V Dolnom Kubíne  dňa 14.04.  2016 

 

………………………………                                      ……………………………………….. 

Ing.Jozef Fedor , konateľ firmy                                  Ing. Adriana Bellová , riaditeľka školy 

JFstav s r o       SOŠ polytechnická D.Kubín 

 Zhotoviteľ       objednávateľ 

 

Prílohy : 

 1/ technická dokumentácia diela a rozpočet diela  - cenová ponuka 

2/ Aktuálny výpis z Obchodného registra  zhotoviteľa – kópia overená objednávateľom podľa    
predloženého originálu 

 


