
ZMLUVA O DIELO
na prípravu a realizáciu prác

uzatvorená podľa §631 Obchodného zákonníka

I.

ZMLUVNE STRANY

1. Objednávatel': Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116
03901 Turčianske Teplice

Štatutár: PhDr. Ján Dvorský, PhD.
IČO: 00162817
DIČ: 2021479009
Bank. spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 2407009110/5600

2. Zhotovitel': F.K.ELSTA V s.r.o.
Sídlo: 023 34 Kysucký Lieskovec
Konatel': František Klušák
IČO: 43980040
DIČ: 2022536164
IČ pre DPH: SK2022536164
Bank. spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 2419214859/0200

II.
PREDMET PLNENIA

Zhotovitel' sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybratá
objednávatel'om v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávatel'a
vykoná opravu dier, prasklín a maľovanie miestností v budove internátu Pedagogickej
a sociálnej akadémie v Turč. Tepliciach. Za zameranie akcie je zodpovedný zhotoviteľ.
Zhotovi tel' sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
Objednávatel' sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie

dohodnutú cenu.

III.
TERMÍN PLNENIA

Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy sú nasledovné
- začatie prác od. 10.08.2011
- ukončenie prác do 19.08.2011



IV.
CENA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je spracovaná v súlade a s dohodou zmluvných
strán v zmysle § 2, zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách. Na základe predbežného rozpočtu
tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, je:
cena predmetu diela: 6487,20 EUR.
DPH 20%.: 1297,44 EUR.
Cena spolu: 7784,64 EUR
Cena bola určená na základe rozpočtu, ohľadne ktorého zo zmluvy vyplýva, že sa nezaručuje

jeho úplnosť. Zhotoviteľ sa môže domáhať primeraného zvýšenia ceny po predchádzajúcom
súhlase s objednávateľom, ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činnosti nezahrnutých do
rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia tejto zmluvy.

V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ platbou vo výške ceny zmluvy o dielo po
uskutočnení a prevzatí diela na účet zhotoviteľa na základe predloženej fakturácie.

VI.
ZÁRUČNÁ DOBA - zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá
za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi, za vady, ktoré sa objavili po
odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
Záručná doba na prevedené práce 24 mesiacov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť
schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku
zmluve.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je pre objednávateľa a druhý

pre zhotoviteľa.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v deň

nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Turč. Tepliciach
dňa: 04.08.2011
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