
Zmluva č. 610-1/2020 
na dodávku a montáž stavebných prác 

 

Článok I 

Zmluvné strany 
 
 
 
Dodávateľ: ZIL-Stav Skalica s.r.o. 

Predmestie 88,  
909 01  Skalica 

  IČO: 36220825 
  IČ DPH: SK2020184716 
  Bankové spojenie: Slov.sporiteľňa a.s. 
  IBAN: SK0209000000000037234484 
Zastúpený: Vladimír Guček - konateľ 
Registrácia: Okresný súd Trnava, OR odd.:Sro, vložka 10282/T 
 
   
 
Odberateľ: SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Skalica 
  Námestie Slobody 10 
  909 01 Skalica 
  IČO: 34140590 
  IČ DPH: SK 2020379493 
  Bankové spojenie: Prima banka, a.s. 
  IBAN: SK12 5600 0000 0026 3285 7001 
zastúpený: Ing. Anna Ozábalová, konateľka spoločnosti 
  Mgr. Veronika Buc, PhD, konateľka spoločnosti 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, 
  Oddiel: Sro, vložka č. 2029/T 
Doručovacie Nám. slobody 10, 909 01 Skalica 
adresy:  ekonom@smmskalica.sk 
 

Článok II 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy je dodávka stavebných prác na oprave oporného múru- 
oplotenia na cintoríne v Skalici podľa ponuky zo dňa 18.09.2020 predloženej vo 
verejnom obstarávaní odberateľovi a ktorá bola v zmysle záznamu z vyhodnotenia 
zákazky s nízkou hodnotou zo dňa 23.09.2020 vyhodnotená ako víťazná.   
Predmetom,  tejto zmluvy sú: 

- Zvislé a kompletné konštrukcie a oprava oplotenia v zmysle rozpočtu stavby, 
ktorý bol súčasťou verejného obstarávania na zákazku Oprava oporného múru – 
oplotenia,  

- Úpravy povrchov, podlahy a osadenie v zmysle rozpočtu stavby, ktorý bol 
súčasťou verejného obstarávania na zákazku Oprava oporného múru  - oplotenie.  

 



 
 

Článok III 

Podmienky plnenia predmetu zmluvy 
 
1. Dodávateľ zabezpečí dodávku stavebných prác podľa úspešnej ponuky dodávateľa, 

vo verejnom obstarávaní vyhlásenom objednávateľom na zákazku Oprava oporného 
múru – oplotenie.  

2. Plnenie tejto zákazky je termínované najneskôr do 15.11.2020.  
3. Najskorší termín začatia montážnych prác je 01.10. 2020. 
4. Odberateľ zabezpečí prístup do areálu kde sa práce vykonávajú a jeho uzatvorenie po 

skončení prác.  
5. Dodávateľ zabezpečí dodržiavanie a plnenie protipožiarnych povinností ako aj 

dodržiavanie a  plnenie povinností ochrany a bezpečnosti pri práci podľa platných 
predpisov pri prácach vykonávaných na základe tejto  zmluvy pre odberateľa. 
Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za  škody spôsobené porušením požiarnych 
a bezpečnostných predpisov. 

 
Článok IV 

Termín plnenia 
 
1. Termín plnenia tejto zmluvy je od 01.10.2020 do 15.11.2020. 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom portály 

odberateľa.  
Článok V 

Cena a platobné podmienky 
 
1. Cena za dodávku stavebných prác podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou na 

základe ponuky dodávateľa vo verejnom obstarávaní vo výške: 
6.640,42€ bez DPH 

(slovom: šesťtisícšesťstoštyridsať eur a 42 centov) 
 

2. K cene za predmet zmluvy bude účtovaná DPH podľa platnej legislatívy 
3. Fakturácia sa bude uskutočňovať na základe podpisu preberacieho protokolu po 

zrealizovaní kompletnej dodávky. 
4. Faktúra musí obsahovať všetky fakturačné údaje 
5. Prílohou faktúry musí byť protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu dodávky podľa 

tejto zmluvy. 
6. Splatnosť faktúr je 14 dní od jej  vystavenia. 
7. Sankcia z omeškania platieb je dohodnutá vo výške 0,05 % za každý deň omeškania 

z dlžnej sumy.  
 
 

Článok VI 

Ostatné dojednania 
 
1. Dodávateľ je povinný oznámiť odberateľovi termín začatia prác písomne alebo 

elektronicky najneskôr 1 pracovný deň pred nástupom na práce podľa tejto zmluvy. 



2. Odberateľ je povinný zabezpečiť dodávateľovi prístup na stavbu v termíne 
požadovanom dodávateľom s obmedzením počas konania smútočných obradov na 
cintoríne v Skalici. 

3. Dodávateľ je povinný najneskôr v deň ukončenia prác, na vlastné náklady,  odviesť 
zo stavby všetky ním vyprodukované odpady a zabezpečiť ich likvidáciu na vlastné 
náklady. 

4. Plnenie predmetu tejto zmluvy je považované za ukončené podpisom 
odovzdávacieho a preberacieho protokolu 

5. Dodávateľ je oprávnený vyzvať písomne alebo elektronicky odberateľa na 
protokolárne prevzatie predmetu tejto zmluvy najneskôr dva dni pred termínom 
protokolárneho odovzdávania 

6. Odberateľ je povinný v navrhnutom termíne zúčastniť sa protokolárneho 
odovzdávania predmetu tejto zmluvy 

7. Odovzdávací a preberací protokol sa považuje za platný v prípade ak je podpísaný 
obidvoma zmluvnými stranami. Obidve strany sú oprávnené do predmetného 
protokolu uviesť všetky svoje pripomienky a nedorobky ako aj termíny na 
odstránenie nedorobkov alebo zistených vád.  

8. Odovzdávací a preberací protokol oprávňuje dodávateľa vystaviť faktúru v zmysle 
tejto zmluvy ak je protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami s výhradami 
alebo závadami, ak termín odstránenia týchto výhrad alebo závad, je kratší ako 
termín splatnosti vystavenej faktúry. 

9. V prípade, ak dodávateľ nesplní výhrady alebo neodstráni závady uvedené 
v protokole pred termínom splatnosti faktúry, predlžuje sa jej splatnosť do doby ich 
odstránenia. 

 
 

Článok VII 

Záruky 
 
1. Záručná doba na dodávku a práce podľa tejto zmluvy je 36 mesiacov , od prevzatia  

predmetu tejto zmluvy. 
2. V prípade vyskytnutia sa závady na prevzatom  predmete tejto zmluvy počas trvania 

záručnej doby sa odberateľ zaväzuje, že vady odstráni  bezodkladne   t.j. v lehote 5 
pracovných dni od nahlásenia vady odberateľom / uplatnenia reklamácie/ Nahlásenie 
vady ,/reklamácia/ musí byť v písomnej forme s doložením fotodokumentácie 
predmetnej závady, s požiadavkou  odstrániť zistenú  vadu  zo strany dodávateľa. 

3. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej závady zistenej 
a oznámenej  počas trvania záručnej doby, najneskôr v lehote do 5 pracovných dní, 
pokiaľ sa zmluvné strany,  nedohodnú  písomnou  dohodou inak.  

 
Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe prejaveného 

záujmu obidvoch strán, ktoré zároveň prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli 
jej obsahu a túto na znak súhlasu dobrovoľne podpísali. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom exemplári. 



3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vykonané len písomnou formou, 
očíslovanými dodatkami, ktoré podpíšu obidve zmluvné strany.  

 
 
V Skalici,30.09.2020 
 
 
 
za odberateľa:        za dodávateľa:  
 
 
 
………………………………………..                         ……………………………………. 

Ing. Anna Ozábalová           Vladimír Guček 
          konateľka              konateľ 
 
 
 

………………………………………..  
             Mgr. Veronika Buc, PhD. 
  konateľka  


