
ZMLUVA O DIELO 

L ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávateľ: Základná škola 192, 082 63 Jarovnice 

Zastúpený: riaditeľ školy: Mgr. Jozef Bugna 

Vo veciach zmluvných: Mgr. Jozef Bugna 

Vo veciach technických: Mgr. Jozef Bugna 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Sabinov 

č. účtu: 1634726254/0200 

IČO: 36158119 

DIČ: 2021383518 

1.2 Zhotoviteľ: Martin Kalakaj - MARKAL 

Hviezdoslavova 105/12, 065 44 Plavec 

Zastúpený: Martin Kalakaj - majiteľ 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Prešov 

5. účtu: 5024820532/0900 

IČO: 41571363 

DIČ:1048271191 

IČDPH SK1048271191 

tel.: 0907/333679 

e-mail: mar.kal@centrum.sk 

II. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto zmluvy sú práce realizované v ZŠ Jarovnice. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dohodnuté dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 

m. VYKONANIE DIELA 

3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo 

v dojednanom čase. 

3.2 Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. 

IV. ČAS PLNENIA 

Termín zahájenia diela: podľa dohody 

Termín ukončenia diela: podľa dohody 
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V. CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Cena za dielo je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán na základe predloženej 

cenovej ponuky: 

ROZPOČET 

5.2 Spôsob úhrady vykonaného diela alebo jeho časti - faktúrou, ktorú objednávateľ uhradí 

do 14dní po obdržaní. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu vo výške 3.000 € 

formou zálohovej faktúry, ktorú uhradí do 7 dní od podpísania Zmluvy o dielo, pre 

predmet plnenia podľa čl.III. Zhotoviteľ zálohu odúčtuje v konečnej faktúre za vykonané 

práce. 

5.3 V prípade meškania úhrady celkovej faktúry viac ako 10 dní, objednávateľ zaplatí 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

VI. ODOVZDANIE DDJLA 

6.1 Po vykonaní diela zhotoviteľ prizve objednávateľa na odovzdávacie konanie za účelom 

odovzdania zhotoveného diela. 

VH. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 

7.1 Zmeny podmienok tejto zmluvy, spôsobené ktoroukoľvek zmluvnou stranou, nezbavujú 

zmluvnú stranu, ktorá tieto zmeny vykonala, zodpovednosti za škody vyplývajúce z týchto 

zmien. 

VEC 
Vybrúsenie a odmastnenie podlahy 
Penetrácia podlahy - adhézny mostík 
Prípravné práce pre elektrorozvody 
Demontáž a montáž odpadových rúr 
Podlahová krytina 
Pokládka podlahovej krytiny 
Dilatačné lišty 
Špárovanie s materiálom 
Odtokové guličky 
Flexibilné lepidlo 
Vyrovnávanie podlahy 
Doprava a manipulácia 
SPOLU BEZ DPH 
20 % DPH 
SPOLU S DPH 

Množstvo 
100 
100 

100 
100 

10 
100 

2 
15 

MJ 
m2 
m2 

m2 
m2 
ks 
m2 
ks 
ks 

Cena/MJ 
3,00 € 
0,70 € 

15,00 € 
20,00 € 

8,70 € 
2,10 € 

42,00 € 
8,00 € 

Cena spolu 
300,00 € 
70,00 € 

200,00 € 
180,00 € 

1 500,00 € 
2 000,00 € 

87,00 € 
210,00 € 

84,00 € 
120,00 € 
100,00 € 
145,00 € 

4 996,00 € 
999,20 € 

5 995,20 € 



7.2 Počas realizácie prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy investora, 

manipulovať s náradím, materiálom a mechanizmami tak, aby nedošlo k poškodeniu, 

objektu a ostatného majetku objednávateľa, prípadne tretích osôb. 

VIIL ZÁRUČNÁ DOBA A OSTATNÉ PODMIENKY 

8.1 Vzájomné zmluvné vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. 

8.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sa môžu urobiť len písomnou formou po 

predchádzajúcom súhlase zmluvných strán. 

8.3 Zhotoviteľ na realizované práce poskytuje záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť 

dňom prevzatia diela. 

8.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu štatutárnych zástupcov oboch 

zmluvných strán. 

8.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží 1 

vyhotovenie. 

V Plavci 02.07.2014 V Jarovniciach 02.07.2014 


