
ZMLUVA O DIELO

ČI. I. 
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Základná škola
Rázusova č .2260 
022 01 Čadca

Zastúpená: Mgr. Zdenka Maslíková, riaditeľka
IČO: 37812238
DIČ: 2021666097
Bankové spojenie: Primá banka Slovensko, a.s., pobočka Čadca 
Číslo účtu:
IBAN:
Telefón, fax: 041/4334165,66
E-mail: zsraz@stonline.sk

ďalej len "objednávateľ"

2. Zhotoviteľ: N Y K T EU S, s.r.o.
Raková 1563 
02351

Zastúpený: Mgr. Timotej Cisarik
DIČ: 2024050765
IČ DPH: neplatca
Banka: FIO Banka
Číslo účtu: 2500715335 
IBAN:
Telefón, fax:
E-mail: nykteus.s.r.o@gmail.com
Zapísaný: Okresný súd Žilina

ďalej len „zhotoviteľ“

ČI. II.
Predm et zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastné náklady, vlastnú zodpovednosť a za dojednanú cenu 
bližšie špecifikovanú v čl. IV bod 2 tejto zmluvy vykonať dielo „M aliarske
a natieračské práce v pavilóne telocvične“ a odovzdať ho objednávateľovi.

2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť za vykonané dielo dojednanú cenu podľa podmienok tejto 
zmluvy bližšie špecifikovanú v čl. IV bod 2 tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom vykonania diela podľa č l .  II bod 1 tejto zmluvy vykonať maliarske a 
natieračské práce v pavilóne telocvične ZŠ a to nasledovne:
- chodby, šatne, miestnosti na športové náradie a pracovné pomôcky -  maľby a náter olejového sokla,
- umyvárka a WC -  maľby,
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- kabinet TV  -  maľba, náter olejového sokla,
- nátery radiátorov a potrubia radiátorov v pavilóne telocvične,
- maľba malej telocvične v priestore na vyučovanie telesnej výchovy, náter olejového sokla,
- maľba veľkej telocvične v priestore na vyučovanie telesnej výchovy,
- náter nosnej oceľovej konštrukcia na strope veľkej telocvične v priestore na vyučovanie 

telesnej výchovy.

Práce budú vykonané v množstve a rozsahu podľa oceneného výkazu výmer - rozpočet, 
ktorý tvorí prílohu č .l  tejto zmluvy a podľa podmienok uvedených vo výzve na predloženie 
predloženie ponuky zo dňa 09 .02 .2018, tak aby dielo ku dňu zmluvného termínu ukončenia 
bolo užívania schopné a obsahovalo ďalšie náležitostí vymedzené touto zmluvou.

3. Miesto dodania predmetu zmluvy je  pavilón telocvične Základnej školy, Rázusova č. 2260,
022 01 Čadca.

ČI. III.
Term ín plnenia

1 .Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať dielo bližšie špecifikované v čl. II tejto 
zmluvy v nasledovnom čase:

Termín začatia: do troch dní od uzatvorenia zmluvy 
Termín ukončenia: 28 .02.2018

2. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť
v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je  povinný bezodkladne informovať o tom 
objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.

3. Dielo je  dokončené jeho riadnym dokončením a odovzdaním objednávateľovi. Zhotoviteľ po odovzdaní diela 
spíše protokol odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu obe zmluvné strany.

Čl. IV.
Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie diela je  stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 18/1996 z.z. o cenách v znení neskorších predpisov pre dotknutý rozsah prác
a lehotu vykonania diela podľa tejto zmluvy.

2. Celková dohodnutá cena za zhotovenie diela je  10 598,56 €.
Slovom: Desaťtisícpäťstoodeväťdesiatosem eur, 56 centov

Zhotoviteľ nie je  platca DPH.

3. Cena za dielo, tak ako je  určené v čl. IV bod 2 tejto zmluvy, bola stanovená dohodou na základe predloženej 
ponuky -  oceneného výkazu výmer - rozpočet zo dňa 13. 02. 2018 /prieskum trhu -zákazka s nízkou hodnotou 
na uskutočnenia stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/. Tento rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy (príloha č. 1).

4. Táto cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou požadovaných prác v dohodnutom rozsahu.



5. Objednávateľ je  povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela po jeho riadnom vykonaní a odovzdaní na 
bankový účet zhotoviteľa na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, ktorej splatnosť bude 30 dní odo dňa 
doručenia faktúry objednávateľovi.

ČI. V.
Záväzky zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je  povinný riadiť sa počas realizácie pokynmi objednávateľa, dielo previesť 
kompletne a v požadovanej kvalite.
2. Objednávateľ zápisnične odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zabezpečí stavenisko 
tak, aby zhotoviteľ mohol začať s vykonávaním diela.
3. Zhotoviteľ je  povinný dodržiavať na stavenisku všetky nevyhnutné bezpečnostné 
opatrenia a zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku.
4. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré vznikli pri vykonávaní stavebných 
prác.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť svojich pracovníkov, za ich odbornú a zdravotnú 
spôsobilosť na práce vyplývajúce z vykonávania diela.

ČI. VI.
Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo po termíne dojednanom v čl. III. bod 1 tejto 
zmluvy, je  povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05%  z ceny diela uvedenej v čl.
IV. bod 2 tejto zmluvy, a to za každý deň omeškania.
2. Pre prípad omeškania s úhradou ceny za vykonanie diela objednávateľom dohodli 
zmluvné strany poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania.

Čl. VII.
Z áruka za akosť diela, zodpovednosť za spôsobené škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa tejto zmluvy a záväzných 
právnych predpisov a technických noriem platných v SR  v čase jeho vykonávania, 
zodpovedá za jeho úplnosť a za to, že počas záručnej doby bude mať vlastnosti 
dojednané v tejto zmluve a požadované príslušnými predpismi a technickými normami 
platnými v SR.

2. Zhotoviteľ poskytne záruku na dielo 36 mesiacov odo dňa prevzatia diela 
objednávateľom.

3. Záruka sa vzťahuje aj na vady diela, ktoré vznikli vinou zhotoviteľa v dôsledku 
nesprávnych resp. nedôsledných technologických postupov, v dôsledku použitia 
vadných materiálov, prípadne nedodržania podmienok tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené objednávateľom a
to neodborným zásahom, prevádzkovaním diela v rozpore s technickou dokumentáciou, 
mechanickým poškodením a zanedbaním bežnej údržby zo strany objednávateľa.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady diela do troch pracovných dní od 
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

6 . Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré vznikli vyššou mocou.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené 

osobami, ktoré zabezpečujú vykonávanie diela.



8. Zhotoviteľ je  povinný dodržiavať na stavenisku všetky nevyhnutné bezpečnostné 
opatrenia.

Čl. VIII.
Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nemožno ovplyvniť, 
napr. živelné pohromy.

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka č .513/91 Zb.

2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť uzatvorené v písomnej forme.
3. Zmluva je  vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení 

obdrží objednávateľ aj zhotoviteľ.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom je j podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúci deň po dni je j zverejnenia na webovej stránke základnej 
školy.

Príloha:
- príloha č. 1 -  rozpočet

Cl. IX.
Ostatné ustanovenia

V Čadci dňa 1 6 . 2 . 2 0 1 8
NYKTEUS, s.r.o.

,  02351 Raková 1563 
ICO: 47 703 687, DIČ: 202 405 0765 

teL: 0918 385 344,0908 395 733

.....r ..... ........................
m objednávateľa

Mgr. Zdenka Maslíková
riaditeľka ZŠ

za zhotoviteľa 
Mgr. Timotej Cisári k


