
Zmluva o dielo č. J /2015 
na maliarske a natieračské práce uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

Článok I . 
ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: 
Názov: 
Adresa : 
Krajina: 
IČO: 
DIČ: 
V zastúpení: 
E-mailový kontakt: 
Telefonický kontakt: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
(ďalej ako „objednávateľ") 
a 
Zhotoviteľ: 
Názov : 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Štatutárny orgán: 
E-mail: 
Zapísaný v: Živnostenskom 
(ďalej ako „zhotoviteľ") 
(ďalej ako „zmluvné strany") 

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo 
Partizánska 15-17, 946 03 Kolárovo 
Slovenská republika 
31824633 
2021015876 
Mgr. Juraj Murányi - riaditeľ 
zpskolarovo@gmail.com  
0917 090 946 
VÚB a.s. pobočka Kolárovo 
SK13 0200 0000 001783841256 

Štefan Németh - K O L P A C 
946 03 Kolárovo, Topoľová 12 
33943052 
1027940606 
SLSP, a.s. 
SK 81 0900 0000 0000 2643 6865 
Štefan Németh 

registri, Okresný úrad Komárno, číslo 401-5041 

Ciánok H. 
PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa kompletné 
maliarske a natieračské práce pre Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo. 

2.2 Špecifikácia maliarskych a natieračských prác: 
- maľovanie stien 
- natieranie - olejový sokel 
- natieranie dverí 

2.3 Uvedené služby budú poskytované podľa potrieb objednávateľa na základe jednotlivých 
objednávok. 
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2.4 Súčasťou predmetu zmluvy je aj obstaranie potrebných maliarskych a natieračských 
materiálov, ktoré sa obvykle s týmito službami dodávajú. 

Článok I I I . 
MIESTO PLNENIA 

3.1 Miesto poskytovania služby je na adrese objednávateľa: Kolárovo , Partizánska 15-17. 

Článok IV. 
TERMÍN , ČAS A SPÔSOB PLNENIA 

4.1 Termín plnenia bude stanovený v objednávke. 

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy uvedený v Článku DL bod 2.1 po prijatí 
objednávky. Časový limit bude dojednaný v závislosti od rozsahu práce. 

4.3 Po vykonaní maliarskych prác predmet zmluvy bude prevzatý na základe faktúry, ktorú 
odsúhlasí a potvrdí oprávnený zástupca objednávateľa. 

4.4 Zodpovedná osoba objednávateľa určená na kontakt so zhotoviteľom : 
- Mgr. Juraj Murányi - riaditeľ , tel. č. 0917 090 946 

4.5 Zodpovedný zamestnanci zhotoviteľa (prijímací technik) určení na kontakt s 
objednávateľom : 
- Štefan Németh 

Článok V. 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Cena je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je špecifikovaná v Prílohe č. 1 -
„Cenová ponuka na maliarske a natieračské práce", predloženej zhotoviteľom, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

5.2 Objednávateľ uhradí poskytovateľovi dohodnutú cenu na základe faktúry, ktorú 
poskytovateľ vyhotoví po riadnom vykonaní dohodnutej práce. Lehota splatnosti faktúry, 
ktorá musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu je 15 dní od jej doručenia 
objednávateľovi. Objednávateľ bude uhrádzať platby bezhotovostným prevodom. 

5.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo 
nebude obsahovať potrebné prílohy alebo tieto prílohy budú obsahovať nesprávne údaje, 
objednávateľ má právo vrátiť faktúru poskytovateľovi na opravu alebo doplnenie. V takom 
prípade začne nová lehota splatnosti faktúry plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej 
faktúry objednávateľovi. 
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5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi bude fakturovať len skutočne vykonaný 
rozsah služieb vrátane skutočne použitého spotrebného materiálu. 

Článok VI . 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

6.1 Zhotoviteľ je povinný : 
- zabezpečiť pre objednávateľa maliarske služby v dohodnutej kvalite, rozsahu, cene a v 
termínoch, v zmysle objednávky objednávateľa, 
- konať podľa požiadaviek objednávateľa, podľa svojich schopností a možností, 
- vykonávať všetky práce podľa pokynov v čo najkratšom čase, 
- konzultovať s objednávateľom všetky opravy pred ich realizáciou. 

6.2 Objednávateľ je povinný : 
- uhradiť faktúru za práce vyhotovenú zhotoviteľom v a termíne splatnosti uvedenom na 
faktúre, 
- predkladať zhotoviteľovi objednávku vždy písomnou formou (list, fax, resp. email) s 
uvedením jasných a zrozumiteľných príkazov, týkajúcich sa zabezpečenia predmetu 
zmluvy. 

6.3 V prípade, ak sa jedná o urgentné opravy, vybavenie ktorých sa vymyká z bežného režimu 
zadávania objednávok, keď pre nedostatok času nie je možný vzájomný písomný styk, 
zhotoviteľ dodá predmet zmluvy na základe telefonickej objednávky objednávateľa. Takáto 
ústna objednávka musí byť dodatočne potvrdená písomnou formou. 

6.4 Objednávateľ, ktorý žiada o vykonanie opravy, údržby si svoju požiadavku uplatňuje u 
Zodpovedného zamestnanca zhotoviteľa na základe prvotnej telefonickej objednávky a 
následnej písomnej objednávky. 

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať požadované služby kvalitne a v rozsahu tak, ako je na 
základe písomnej objednávky požadované a tieto služby vykonávať v termínoch v zmysle 
Článku IV. bodu 4.2 tejto zmluvy a v cenových reláciách v zmysle Prílohy č. 1 - „Cenová 
ponuka a natieračské práce", predloženej zhotoviteľom. 

6.6 Pri nedodržaní termínu opravy je zhotoviteľ povinný priznať objednávateľovi zľavu vo 
výške 0,05 % celkovej fakturovanej čiastky za vykonané služby za každý deň omeškania. 

6.7 V prípade neuhradenia faktúry v dohodnutom termíne splatnosti, môže zhotoviteľ 
fakturovať objednávateľovi úrok vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
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6.8 Zhotoviteľ zodpovedá za spôsobené škody, pokiaľ bude takáto škoda spôsobená 
objednávateľovi v čase realizácie služieb v zmysle predmetu tejto zmluvy od prevzatia do 
odovzdania predmetu zmluvy. 

6.9 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že každú zmenu telefónneho spojenia alebo 
kontaktných osôb vrátane zmien ďalších identifikačných údajov, písomne oznámia druhej 
zmluvnej strane tak, aby bola zabezpečená plynulá komunikácia pri vykonávaní činnosti 
podľa tejto zmluvy. 

6.10 V prípade akýchkoľvek zmien v Článku I . sú zmluvné strany povinné sa vzájomne 
okamžite informovať. Zmluvné strany konštatujú, že k zmene údajov podľa tohto článku nie 
je potrebné uzavrieť dodatok k tejto zmluve a postačí iba písomné oznámenie druhej zmluvnej 
strane. 

Článok VIL 
TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

7.1 Termín plnenia predmetu zmluvy je stanovený priebežne počas platnosti zmluvy. 

Článok VII I . 
DOBA PLATNOSTI ZMLUVY 

8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní od 24.4.2015 do 24.4.2017. 

8.2 Pred uplynutím dojednanej doby platnosti platnosť zmluvy končí: 
a) zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu, výpovedná doba je 60 dní a začína plynúť 
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej 
strane. 

8.3 Po zániku zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú splniť všetky nesplnené povinnosti 
vyplývajúce zo zmluvy, najmä zhotoviteľ dodať a ukončiť predmet zmluvy na základe 
objednávky podanej pred zánikom zmluvy a objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi cenu za 
poskytnuté služby. 

Článok IX. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1 Zmenu podmienok dohodnutých v tejto zmluve po dobu jej platnosti môžu účastníci 
výnimočne meniť na základe písomnej dohody vyhotovenej vo forme datovaného a 
číslovaného dodatku k zmluve. 

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory v súvislosti s plnením alebo výkladom tejto 
zmluvy budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním s cieľom dohody o sporných 
skutočnostiach. 
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9.3 Práva a povinnosti účastníkov zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej 
republiky. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa spravujú 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

9.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ 
a dva rovnopisy obdrží objednávateľ. 

9.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť deň po jej zverejnení. Zhotoviteľ berie na vedomie, že 
objednávateľ zverejní túto zmluvu, jej prípadné dodatky na webovom sídle objednávateľa v 
súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a 
zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

9.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej obsahu 
porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, vážne, považujú j u za určitú a zrozumiteľnú, zmluva 
nebola prijatá v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom 
ju vlastnoručne podpisujú. 

V Kolárove dňa 21.04.2015 V Kolárove dňa 21.04.2015 

Štefan Németh - K O L P A C 
za zhotoviteľa 

-1-
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CENOVÁ PONUKA 
na maliarske a natieračské práce 

Zhotovíte!': 

Štefan Németh - KOLPAC 
Topoľová 12 
946 03 Kolárovo 

IČO: 339 43 052 
DIČ:1027940606 

Bankové spojenie: SLSP Kolárovo 
IBAN: SK81 0900 0000 0000 2643 6865 
Tel.č..: 0908 853 238 

Objednávateľ: 

Zariadenie pre seniorov a denný stacionáŕ 
Partizánska č. 15-17 
946 03 Kolárovo 

IČO: 318 24 633 

Predkladám Vám cenovú ponuku kompletných maliarskych a 
natieračských prác: 

Názov práce Merná 
jednotka 

Cena za jednotku vrátane 
spotrebovaného materiálu 

Maľovanie stien m2 2,20 EUR 
Natieranie - olejový sokel m2 4,50 EUR 
Natieranie dverí m2 11,00 EUR 

A 
KOLPAC 

/ / $t±fa/í Németh 
fopofová | Ž 946 03 Kolárovo 

/Te).: ÍB08 853 238 
L-ÍCa 63 <W3 05? 
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