
mwfi 
spol. s r. o. 

ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. V znení neskorších zmien a doplnkov. 

1. Objednávateľ: 

Názov / obchodné meno 
sídlo: 

štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 

IČ DPH : 
bankové spojenie: 

číslo účtu: 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Základná škola, Slov. dobrovoľníkov 122, Žilina 
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Žilina 
riaditeľ školy 
37 812 980 

Prima banka Slovensko, a.s 

2. Zhotovíte!': 

Názov / obchodné meno : 
sídlo: 

štatutárny zástupca: 
zapísaná 

IČO: 
DIČ: 

IČ DPH: 
bankové spojenie: 

číslo účtu: 

Thumim, spol. s .r.o. 
Stará cesta 267/13, 013 01 Teplička nad Váhom 
Patrik Šeliga, konateľ 
Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 17008/7 
36 438 235 
2022117174 
SK2022117174 
Príma banka Slovensko, a.s 
8726011004/5600 

Článok II. 
PREDMET ZMLUVY 

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať pre obstarávateľa služby v týchto oblastiach pre 
stavbu „Základná škola Slov. dobrovoľníkov 122, v Žiline", a to : 

- Stavebné práce spojené s osadením a maľovaním sadrokartónu na 2.poschodí v 
budove ZŠ, Slovenských dobrovoľníkov v Žiline-Budatíne 

Rozsah poskytnutých prác bude stanovený na základe konkrétnych požiadaviek 
objstarávateľa prác. 



Článok III. 

VYKONANIE DIELA 

Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo 
v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom začatia plnenia do troch dní odo dňa 
podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa. 

Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol 
potrebnú súčinnosť. O prevzatí dokončeného a namontovaného diela musí byť spísaný 
odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu 
protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela. 

Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na 
objednávateľa odovzdaním predmetu diela. 

Článok IV. 
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. 

Článok V. 
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a jej príloh, vrátane 
dodania potrebného montážneho materiálu. 

Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k 
odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie. 



Článok VI. 
CENA DIELA 

Cena za vykonanie diela zhotoviteľom (t. j. cena prác a cena montážnych dielov) je 
určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a jej špecifikácia tvorí obsah 
prílohy č. 2 tejto zmluvy, t.j. na základe výkazu výmer poskytnutého zhotoviteľom, 
podľa projektovej dokumentácie a podmienok verejnej súťaže a predstavuje čiastku: 

- 9.980,83 EUR, bez DPH. 

Zhotoviteľ je oprávnený zvýšiť dohodnutú cenu o sumu, ktorá nevyhnutne prevýši 
náklady účelne vynaložené zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ hodnoverne preukáže. 
Objednávateľ sa zaväzuje takéto zvýšenie ceny písomne potvrdiť. 

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry 
vystavenej priebežne podľa podmienok uzatvorenej Zmluvy o dielo a na základe 
zisťovacieho protokolu o vykonaných prácach, a to bezhotovostným prevodom na účet 
zhotoviteľa vedení v Príma banka Slovensko, a.s., č.ú. 8726011004/5600. 

Článok VII. 
ZÁRUČNÁ DOBA 

Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom 
podpisu odovzdávacieho protokolu. 

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych 
podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela. 

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto 
zmluvy alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom. 

Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 
30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom. 

Článok VIII. 
SANKCIE 

Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotoviteľom (čl. III bod 1 
tejto zmluvy) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu. 
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2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je 
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,05 % 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

Článok IX. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku 
k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných 
strán obdrží jeden. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy 
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

V Žiline, dňa 07.08.2012 

Z Á K L A D N Á Š K O L A 
SLOVENSKÝCH DOBROVOĽNÍKOV 122/7 

0 1 0 0 3 Ž I L I N A . 

Patrik Šeliga 
konateľ Thumim, s.r.o. 

riaditeľ 

ZŠ Slov. dobrovoľníkov 

Thumim, spol. s r.o., Stará cesta 267/13, 013 01 Teplička nad Váhom 
e-mail: thumim@thumim.sk - IČO: 36 438 235 - IČ DPH: SK2022117174 

Registrácia: Obchodný register, Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 17008/L 
Bankové sooienie: ČSOB, a.s., číslo účtu: 4008566488/7500 

4 

mailto:thumim@thumim.sk

