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Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ust.§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. Zhotoviteľ: Vollek Jozef, súkromný podnikateľ
Jeseniová 22
831 O1 Bratislava
IČO: 11691310
DIČ: 1020189225
Bankové spojenie :0011569972/0900

2. Objednávateľ ISTRA CENTRUM, centrum pre voľný čas
Hradištná 43,841 07 Bratislava
Zastúpené: Šimkovič Rastislav, riaditeľ
IČO: 30810493
Bankové spojenie: VÚB D.N.V. ,20334032/0200

Článok l.
Predmet zmluvy.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať kúrenárske práce v kultúrnom dome Istra Centrum,
Istrijská č.6 v rozsahu uvedenom v ponuke zo dňa 14.3.2013.

Článok II.
Cena.

1. Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy v rozsahu článku l. a v súlade s cenovou
ponukouje 1.077,60 € vrátane DPH.

2. Kalkulácia ceny za prácu je podľa cenovej ponuky.
3. V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj režijné náklady zhotoviteľa.

Článok III.
Čas plnenia.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dojednanom termíne od 6.5 do 18.5.2013.



Článok IV.
Platobné podmienky.

l. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za vykonanie diela do štrnástich dní odo dňa
obdržani a faktúry po riadnom ukončení a prebraní prác.

Článok V.
Záručná doba.

l. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom
podpisu odovzdávacieho protokolu.

2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť na
vlastné náklady v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

Článok VI.
Zmluvné pokuty.

1. V prípade že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, je povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej dohodnutej ceny
diela za každý deň omeškania.

2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním závad vo vzájomne dojednanom termíne
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každý deň omeškania.

3. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela
je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu z omeškania vo výške
0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Článok VII.
Iné ustanovenia.

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostli-
vosťou a zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje dodržiavať BOZP, protipožiarne a hygienické predpisy na
pracovisku aj mimo neho počas vykonávania prác súvisiacich s touto zmluvou.
Taktiež dodržiavať určené pracovné postupy, používať ochranné pracovné prostriedky.

3. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi
objednávateľa, ktoré sú v súlade s charakterom prevádzky objektu.



Článok VIII.
Záverečné ustanovenia.

1. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k
zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží jeden.

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy
vôle sú slobodné, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Bratislave dňa .

objednávate zhotoviteľ


