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         Z M L U V A   O   D I E L O číslo 3/2013    
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 
 

Čl. I.  
Zmluvné strany 

 
 

Objednávateľ :       Hotelová akadémia  
Sídlo:                       Baštová 32, 080 01 Prešov  
Zastúpený:              MVDr. Jozef Šenko - riaditeľ školy  
IČO:                        00 162 191 
DIČ:                        2021240562  
Bankové spojenie:   číslo účtu: 8826976110/5600 Prima Banka a.s. 
Zapísaný:                Zriaďovacia listina PSK OŠaTK-2002/3-36 z 1. júla 2002 
                                 (ďalej len “objednávateľ“) 
 

 
 

a 
 
 
Zhotoviteľ:  MP  KANAL service s.r.o.  
Sídlo:                          Mojmírova 7, 080 01 Prešov 
Zastúpený:                Matúš Putnocký - konateľ firmy 
IČO:                          45 965 838 
IČ DPH:                    SK 2023180148 
Bankové spojenie:    číslo účtu:2929580898/1100 Tatra Banka a.s. 
Zapísaný:                  Obch. register Okres. súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 23964/P 
                                  (ďalej len „ zhotoviteľ“) 
 
 
  
 
 

Čl. II.  
 Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je zákazka na uskutočnenie stavebných prác-  “OPRAVA  

LAPAČA TUKOV“   Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo s predpísanými  technickými 
parametrami  podľa platných noriem. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s predmetom 
a rozsahom diela a zaväzuje sa  zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.Za 
riadne dokončené dielo sa považuje odovzdané a prevzaté dielo bez nedostatkov a 
nedorobkov. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú 
cenu. 
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Čl. III. 
 Miesto a termín zhotovenia diela 

 
1. Miestom zhotovenia diela je objekt   Hotelovej akadémie so sídlom na ulici Baštová 32 v Prešove.  

2. Zhotoviteľ sa  zaväzuje, že predmet tejto zmluvy podľa čl. II. zrealizuje v termíne do 16. 8.  2013.  
 
 

 

Čl. IV.  
Cena za dielo 

Cena diela vo výške   7 191,91  € s DPH, slovom sedemtisícstodeväťdesiatjeden 91/100 EUR  
je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe 
cenovej ponuky zhotoviteľa ako cena konečná a maximálna.  

 
Čl. V. 

 Platobné podmienky 
 
1. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať náklady za vykonané práce  po odovzdaní a prevzatí diela bez 

nedostatkov a nedorobkov. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru najneskôr do 3 dní po 
prevzatí diela, ktorý ju uhradí v termíne do 14 dní po jej doručení.  

2. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, budú 
objednávateľovi uhradené škody, ktoré mu boli týmto zrušením spôsobené. 

3. V prípade, že dôjde k zrušeniu  alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa, budú zhotoviteľovi uhradené preukázateľné náklady súvisiace  so zákazkou na 
uskutočnenie stavebných prác  ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy. 

 
 

Čl. VI. 
 Zodpovednosť za chyby a záruka za dielo 

 
Zhotoviteľ zodpovedá za chyby ním spôsobené, ktoré má  dielo v čase jeho odovzdania, ako 
aj za nedostatky, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560-562 Obchodného 
zákonníka. Zároveň sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu zmluvy do 
3 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie. V čase záruky odstráni chyby diela 
na vlastné náklady v  termínoch dohodnutých s objednávateľom. Ak zhotoviteľ neodstráni 
chyby v požadovanom termíne úplne, objednávateľ je oprávnený odstrániť ich sám alebo ich 
dať odstrániť a to na náklady zhotoviteľa bez toho, aby sa vzdal svojich práv vyplývajúcich 
zo záruky.  
Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 24 mesiacov. Počas plynutia záruky má objednávateľ 
právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vzniknuté chyby.   

V prípade vzniku škody budú pri jej náhrade zmluvné strany postupovať podľa ustanovenia § 373 až 
386 zákona č. 513/1991 Zb. v znení  neskorších predpisov. 

 
 

 
 

 



3 
 

 


