
ZMLUVA O DIELO Č. 7NL/2013
zo dňa 17.12.2013

uzavretá podl'a ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:

Objednávatel':
ZŠ Májové námestie
Sídlo: Májové námestie 1, 080 01 Prešov
IČO: 36165638
DIČ:2021436802
Bankové spojenie: ČSOB Prešov a.s.
Č. účtu: 4008081317/7500
Zastúpená: PaedDr. Dana Štucková

Zhotovitel':
LEaGU - Ing.Vladimír Lengyel
Sídlo: Exnárova 29, 080 01 Prešov
IČO: 14319659
DIČ: 1020750478
Bankové spojenie: VÚB a.s. , Prešov
Č. účtu: 257544572/0200
Zastúpená: Ing.Vladimír Lengyel

sa dohodli v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
a uzatvárajú túto zmluvu o dielo:

Čl. l.
Predmet plnenia

1.1. Zhotoviteľ sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví dielo,
ktorým je dodávka a montáž pieskových filtrov s príslušenstvom podľa prílohy č.1 k
tejto zmluve pre akciu Rekonštrukcia upravne bazénovej vody pre ZŠ Májové
námestie, Prešova to spôsobom uvedeným v čl. II. tejto zmluvy.

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vykonané dielo uvedené v čl. 1.1.tejto
zmluvy prevezme a zaplatí cenu vo výške a spôsobom uvedeným v tejto zmluve a
poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri jeho vykonávaní uvedenú v tejto
zmluve.

Čl. II.
Rozsah a spôsob plnenia

11.1. Zhotoviteľ dielo vykoná v rozsahu:
dodá, nainštaluje a odovzdá objednátel'ovi dielo podľa príloh č.1, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo a toto uvedie do plnej funkčnej
prevádzky.

Čl. III.
Čas plnenia

111.2. Zhotoviteľ je povinný dodať dielo v termíne: do 27.12.2013



Čl. IV.
Cena diela a platobné podmienky

IV.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi za dielo
uvedené v čl. 1.1. tejto zmluvy cenu vo výške 10 100,00 € bez DPH ako cenu
konečnú.

Slovom: Desaťtisícsto € bez DPH - podľa prílohy k tejto zmluve. DPH bude
účtovaná v zmysle platných účinných právnych predpisov

IV.2. Objednávateľ je poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu diela a to vo výške
7 500,00 € bez DPH na základe preddavkovej faktúry. Zbytok z ceny podľa prílohy
č.1 čo činí 2 600,00 EUR bez DPH uhradí objednávateľ po skúšobnej prevádzke
a protokolárnom odovzdaní diela na základe vyúčtovacej faktúry vystavenej
zhotovitel'om a doručenej objednávatel'ovi.

Čl. V.
Spoločné ustanovenia

V.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo v zmysle tejto zmluvy vykoná riadne a včas tak, aby
bolo vykonané v zmysle tejto zmluvy a boli dodržané všetky všeobecne záväzné
právne predpisy.

V.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne všetku súčinnosť potrebnú k riadnemu
vykonaniu diela tak, aby umožnil zhotoviteľovi riadne vykonanie diela. Pri
odsúhlasovaní vykonania naviac prác a dodávok je povinný poskytnúť zhotoviteľovi
bezodkladn ú súčinnosť.

V.3. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa postupne
uhrádzaním jednotlivých faktúr, až po konečnú faktúru. Nebezpečenstvo škody na
diele znáša zhotoviteľ, ktoré prechádza na objednávateľa dňom odovzdania diela
ako celku.

V.4. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o
ktorých sa dozvedia pri zmluvnom vzťahu založenom touto zmluvou. Zmluvné strany
sa zaväzujú, že nesprístupnia tretím osobám informácie týkajúce sa druhej zmluvnej
strany a zamedzia všetkým skutočnostiam, ktoré by mohli poškodiť dobré meno
zmluvnej strany.

V.5. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela ako celku písomne najmenej 5 dní
vopred. O odovzdaní diela bude spísaný protokol, z ktorého bude zrejmný stav diela
v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. K odovzdaniu diela zhotoviteľ predloží
príslušné atesty, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy apod. podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje, že všetky
rozhodnutia orgánov štátnej správy, technickej inšpekcie a ostatné náležitosti pre
potreby riadnej prevádzky diela zabezpečí vo svojej kompetencii.

V.6. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať, ak:
- je dielo s vadami, ktoré bránia uvedeniu do prevádzky, resp. splneniu podmienky
plnohodnotnej funkčnosti;
- vykonané dielo je v rozpore so zmluvou;
- dielo nie je schopné užívania;
- dielo vykazuje vady v kvalite a kvantite vykonaných prác, použitých materiálov
a poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov a vád, nie
však dlhšiu ako 15 dní a až následne dielo bez vád a nedorobkov opätovne prevziať.



V.7. Zhotoviteľ poskytuje záruku:

Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť odo dňa odovzdania diela 24 mesiacov.
Záruka sa nevzťahuje na materiál bežnej spotreby, ako sú tesnenia, spojovací materiál
a podobne. Vyššie uvedené záruky sa nevzťahujú na závady vzniknuté neodbornou
manipuláciou, obsluhou zariadení a zásahom tretej osoby.

V.8 Počas montáže technológií objednávateľ dá zhotoviteľovi k dispozícii najmenej
jedného pracovníka údržby zo svojho stavu na postupné zaškoľovanie, ktorý bude
spolu s zhotoviteľom jednotlivé zariadenia spoločne oživovať a spúšťať do prevádzky
za účelom ich detailného zaškolenia.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

V1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať
len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to formou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú podpísané obidvoma stranami.

V1.2. Od zmluvy je možné jednostranne odstúpiť iba pri jej podstatnom porušení,
alebo z dôvodov podľa Obchodného zákonníka. Za podstatné porušenie zmluvy sa
považuje:
- na strane objednávateľa bezdôvodné omeškanie s úhradou faktúry po lehote

splatnosti o dobu dlhšiu ako 30 kalendárnych dní po písomnom upozornení zhotoviteľom,
- na strane zhotoviteľa omeškanie s plnením akéhokoľvek zmluvne, alebo na kontrolnom

dni dohodnutého termínu po písomnom upozornení objednávateľom.
V1.3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve,

sa budú spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníku v platnom znení a ostatnými
právnymi predpismi právneho poriadku SR.

VIA. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom rovnopise.

V1.5. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, nie v tiesni
a nie za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú
a na znak výslovného súhlasu ju podpisujú.
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PaedDr. Dana Štucková

Riaditeľka školy
Ing.vl~~ engyel
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