
                                                       Z M L U V A   O   D I E L O 
                  uzavretá podľa ust. § 536 až 565 Obchodného zákonníka 
 
 

I   
ZMLUVNÉ  STRANY: 

 
1  Objednávatel:  Mesto Bytča 
                             Námestie Slovenskej republiky č. 1/1                    
                             014 01 Bytča                    
                             zastúpené : Miroslav Minárčik, primátor mesta 
                               IČO: 00321192 
                               DIČ: 2020626099 
         Bankové spojenie:  
         Č. účtu:  
          
 
                              ďalej ako objednávateľ    
 
2 Zhotoviteľ:        Peter Slivoň 
                             Švecova 488, Bytča 
                             IČO: 40067076 
                                DIČ : 10482111560 
                                Bankové spojenie:  
          Č.účtu:   
 
                              

        ďalej ako zhotoviteľ 
 
 

II   
PREDMET ZMLUVY: 

 
1..     Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v rozsahu a za  
        podmienok  dohodnutých v tejto zmluve objednávateľovi  stavbu: 
  
 

„Záhradný altánok“ , 
 

        podľa cenovej ponuky,  ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy. 
 
2.    Objednávatel sa  zaväzuje, že  ukončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú  
      cenu.. 
 
 
                                                                                        III. 

ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA : 
1.     Dodávka zahŕňa :    
        - drevený altánok 6 – stranného tvaru s dĺžkou uhlopriečky najmenuj 3 m, 
        - stabilná konštrukcia s pevnou podlahou, 
        - impregnovaný náter, 
        - krytina strechy – kanadský  šindel, 
        -  súčasť altánku  je drevený stôl a stabilné lavičky umiestnené po vnútornom obvode altánku, 
        - dovoz a montáž, 



        -  predmet plnenia musí zodpovedať príslušným bezpečnostným normám, nakoľko altánok je  
         určený na využívanie   deťmi predškolského veku. 
 
2.   Miesto osadenia altánku: 
        
      Materská škola, Hliník nad Váhom č.167, Bytča 
 
                                                                             

IV   
                                                              ČAS PLNENIA 
 

Zhotoviteľ sa zaväzuje , že dodá predmet plnenia dojednaný v rozsahu a obsahu čl. II.  a  čl. III 
tejto zmluvy v termíne:          do 3.júna 2011.                                                   

        
 
 

V  
CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY: 

 
1.Cena stavby podľa predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou   

zmluvných  strán podľa § 2 zákona č. 18/1996 Zb. o cenách.  
 
2. Cena dodávky  stavby v rozsahu podľa čl. III. tejto zmluvy sa dojednala vo výške 1 398 €   
    s DPH.  
                                                                                                                                                                                                              
3.  Za objednávateľa tovar  bude preberať Ing. Jozef Drgoňa a Bc. Lenka Papánková, riaditeľka 
     materskej školy.  
      
      
 

VI   
SPOSOB FAKTURÁCIE: 

 
1.    Fakturácia bude vykonaná po ukončení a odovzdaní predmetu obstarávania do užívania. 
       Lehota splatnosti faktúry  je 14 dní od jej doručenia objednávatelovi. 
 
 2.  Celková cena dodávky tovaru  nesmie presiahnuť výšku dojednanú v článku V. bode 2. tejto 
       zmluvy. 
 
 

VII   
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA: 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa tejto zmluvy a 

 cenovej ponuky.       
2.   Dielo má vady, pokiaľ zhotovené dielo nezodpovedá funkčne svojou kvalitou platným normám. 
      Objednávateľ prevezme dodávku len bez závad a nedorobkov. 
3.   Ak zhotovitel pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom objednávatel prevezme    
     toto   dielo aj v skorčím termíne. 
4.   Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu uvedenom v preberacom protokole. 
5.   Zhotovitel zodpovedá za vady, ktoré má predmet zákazky v čase jeho odovzdania      
    objednávatelovi. 
6.   Zhotovitel sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb  plnenia do 10 dní od uplatnenia  
    oprávnenej   reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť v čo najkratšom technicky možnom    



    termíne. Termín odstránenia chýb a  prebratie odstránených chýb a nedorobkov sa dohodne  
    písomnou formou. 
7. Objednávatel sa zaväzuje, že prípadnu reklamáciu  chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení  
    písemnou formou   do rúk oprávneného zástupcu  zhotoviteľa. Pokiaľ objednávatel nereklamoval  
    zjavné chyby a nedostatky diela zaniká   právo zhotoviteľa zo zodpovednosti za tieto chyby a  
     nedostatky. 
 
 
 

VIII   
OSOBITNÉ DOHODY: 

 
1.O prevzatí dodávky, alebo zmluvných častí spisuje zápisnicu objednávateľ. Zhotoviteľ  pred  

ukončením    stavebnej časti vyzve objednávateľa k preberaciemu konaniu. O výsledku konania 
spíše protokol   stavebnej časti, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti prevedených prác, súpis 
zistených vád a nedorobkov, dohodu o  opatreniach a lehotách k ich odstráneniu.                                                   

2.   Objednávateľ bude ním vyvolané zmeny, alebo naviac práce nezahrnuté v rozpočte uplatňovať  
     u  zhotovitel  požiadavkou, ktorá bude podkladom pre vyhotovenie písemného dodatku   ku  
     zmluve. 
3.   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavby bude dodržiavať ust. Vyhl. č. 374/1990 Zb. 
     O bezpečnosti  práce a technických zariadení pri stavebných  prácích a následne súvisiacich 
     predpisov.  
                                                                      
 
                                                                              IX 

ZMLUVNÉ POKUTY: 
 
            Zmluvné pokuty  za nesplnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve sa riadia 
príslušnými ustanoveniami   Obchodného zákonníka. 
 
 

X  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 

 
1.Zrušenie, alebo zmena záväzkových vzťahov z tejto zmluvy môže byť vykonaná len na základe  
    vzájomnej   písomnej dohody  zmluvných strán.                                          
2.  Všetky zmluvné vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa  riadia ust. Obchodného zákonníka. 
3.  Táto zmluva nadobúda účinnost dňom jej podpisu a možno ju zrušiť len v zákonom stanovených  
     prípadoch. 
4.  Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa radia ustanoveniami Občianseho zákonníka. 
5.  Zmluva  je vyhotovená v 4-och exemplároch, z ktorých po dvoch obdrží objednávateľ i  
    zhotoviteľ. 
 
 
 
V Bytči dňa 15.4.2011 
 
Za zhotoviteľa:                                                                                 Za objednávateľa: 
 
 
 
 
Peter Slivoň                                                         Miroslav Minár čik 
 Bytča                                                                    primátor mesta 


