
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ: Základná škola Sama Cambela 

Školská 14, 976 13 Slovenská Ľupča 

V zast.: PaedDr. René Kováčik, riaditeľ školy 

IČO: 35677856 

DIČ: 2020985186 

/ ďalej len "objednávateľ"/ 

Zhotoviteľ: Mgr. Peter Kontúr 

Dátum narodenia:  

Rodné číslo:  

Adresa:  

/ ďalej len "zhotoviteľ"/ 

 

Čl. I 

 Predmet dohody 

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom 

ktorej je verejné obstarávanie, spracovanie a zverejnenie povinných súhrnných správ 

o zákazke Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Sama Cambela v decembri 2020, 

v januári 2021 za 4.Q.2020 a v apríli 2021 za 1.Q.2021. 

2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že práce v predmete zmluvy vykoná na základe 

požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané 

dielo dohodnutú cenu. 

Čl. II  

Cena za vykonanie diela 

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané 

dielo sumu vo výške 750 eur.  (slovom sedemstopäťdesiat eur.)   

2. Zmluvné strany sa dohodli, že  suma je konečná a odmena bude zhotoviteľovi vyplatená 

v hotovosti po ukončení diela. 



 Čl. III 

 Povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone diela podľa tejto zmluvy a chrániť záujmy 

objednávateľa. 

2. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby 

zhotoviteľ mohol vykonať svoju činnosť v požadovanom rozsahu a kvalite.  

 

Čl. VI 

 Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných 

strán. 

2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Obchodného zákonníka. 

4. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 sú určené pre objednávateľa a 1 pre 

zhotoviteľa. 

 

 

 

V Slovenskej Ľupči, dňa ............................................ 

 

 

 

 

  Objednávateľ Zhotoviteľ 

  

 

 

 

 

...................................................                                                        ............................................ 

PaedDr. René Kováčik,  riaditeľ ZŠ                                                       Mgr. Peter Kontúr 


