
Zmluva o dielo č. 7/2207  
uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Z.z. v platnom znení 

 
Článok 1. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ 

V zastúpení 

Krajský Školský úrad v Košiciach 
Zádielská 1 
040 78 Košice 
Štat.zástupca: doc. PaedDr. Jozef Vook, CSc. - prednosta 
Osoba poverená jednať vo veciach 
a. zmluvných: doc. PeadDr. Jozef Vook, Csc. 
b. technických: Ing. Peter Dzurenda 
IČO:   35557184 
peňažný ústav: Štátna pokladnica Bratislava 
číslo účtu: 7000138845/8180 

 

1.2Zhotoviteľ: Juraj Luká č - DUMYS 
Kasárenská 30 
048 01 Rožňava 
IČO; 35127112 
DIČ:1020673885 
IČ pre DPH: SK1020673885 
peňažný ústav: SLSP a.s., Rožňava 
číslo účtu: 510360452/0900 
Zapísaný v Okresný úrad Rožňava 337/99 

Článok 2. - Východiskové podklady a údaje 

2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka spracovaná v súlade s výzvou 
objednávateľa na predloženie ponuky na predmet obstarávania: „Špeciálna základná 
škola DobŠiná - rekonštrukcia kotolne." . 

Článok 3. - Predmet zmluvy 

3.1.     Predmetom zmluvy j e rekonštrukcia kotolne v Špeciálnej základnej škole v Dobšinej. 

Článok 4. - Čas plnenia 

4.1. Zahájenie prác sa počíta dňom odovzdania staveniska stavby a vykonávacích projektov, 
a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Objednávateľ prehlasuje, že na 
dielo má zabezpečené finančné prostriedky, v plnej výške. 

4.2. Termín realizácie diela je do 09.12. 2007. 

IČ: 08/2007 



Článok 5. - Cena diela 

5.1. Cena je stanovená na základe cenovej ponuky zo dňa 05.10.2007 a dohody zmluvných 
strán v zmysle § 3 zákona č. 1871996 Z.z. o cenách v platnom znení a je dokladovaná 
oceneným výkazom výmer zhotoviteľa, predloženým objednávateľom a to 
nasledovne: 

 

Cena bez DPH: 
DPH19% 
Cena s DPH 

 

1 874 565,- Sk 
356 167,- Sk 

2 230 732,- Sk 
 

5.2 Cenu diela je prípustné upraviť o preukázateľné zvýšené náklady pri uskutočňovaní 
diela, ktoré vznikli pri: 
zmene diela, jeho technického riešenia, rozsahu predmetu plnenia 
oproti projektovej dokumentácii vyvolanej objednávateľom 

Článok 6. - Platenie a fakturácia 

6.1. Stavba bude realizovaná bez preddavkov. 
6.2. Platby budú uhrádzané po vystavení faktúry na základe súpisu vykonaných prác, 

po ukončení jednotlivých celkov, so splatnosťou do 14 dní. 
6.3. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok potvrdených štatutárnym 

zástupcom zhotoviteľa a stavebným dozorom. 

Článok 7. - Záruky a garancie 

7.1. Zhotoviteľ poskytne obstarávateľovi na predmet obstarávania záruku 36 mesiacov na 
prevedené práce odo dňa prevzatia díela. 

7.2. Zhotoviteľ poskytne obstarávateľovi na predmet obstarávania záruku na dodávky 
materiálov a technológie podľa údajov výrobcu certifikátov a záruky technológie. 

7.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi A testy od materiálov, výrobné certifikáty. 
7.4. Zhotoviteľ počas záručnej dobyje povinný reagovať na prípadné reklamované vady. 
7.5. Zhotoviteľ dodrží podmienky určené v stavebnom povolení ako aj platné STN 

a ostatné všeobecné platné právne normy pre realizáciu predmetu obstarávania. 
7.6. Počas vykonávania predmetu obstarávania zhotoviteľ bude viesť stavebný denník 

v zmysle § 46 Stavebného zákona. 
7.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené mechanickým poškodením prípadne za 

škody spôsobené treťou osobou. 



Článok 8. - Záverečné ustanovenia 

8.1. Zmeny zmluvy budú prevedené písomnými dodatkami, zmluvné strany sa zaväzujú 
vyjadriť sa k návrhu dodatku v lehote do 20-tich dní od jeho doručenia. Po túto dobu 
je návrh viazaný navrhovateľom. 

8.2. Meniť, dopĺňať a rušiť ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomne, formou 
dodatku k tejto zmluve so súhlasom oboch strán. 

8.3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného a 
Občianskeho zákonníka. 

8.4. Zmluva o dielo je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia 
po 2 vyhotoveniach. 

8.5.  Súčasťou tejto zmluvy je príloha položkovitého rozpočtu - lx. 

V Rožňave, dňa 10. 10.2007    V Košiciach, dňa    10. 10.2007 
  
    
 

 

 


