
ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

 

I.ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ :    Základná škola s materskou školou sv. Gorazda 
Ulica :    Dlhá 78 
PSČ, mesto :   949 01 Nitra 
IČO :    00588041 
DIČ :    2021253069 
V zastúpení :   PaedDr. Anna  Fabišová, riaditeľka školy 
Kontaktná osoba :  Mgr. Róbert Krajčír 
Telefón :   0915893042 
 
Zhotoviteľ :   ALL- MONT Nitra spol. s r.o. 
Sídlo :    Golianovo 804, 951 08 Golianovo 
IČO :    36246212 
DIČ :    2021600724 
IČ DPH :   SK2021600724 
Číslo OR :   OR Okr. súdu Nitra, vložka č.16973/N 
V zastúpení :   Tomáš Áč, konateľ 
Telefón :   +421 903 754 305 
Bankové spojenie :  UniCredit Bank 
IBAN :    SK53 1111 0000 0014 2142 6004 
 

 
II.PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom zmluvy je realizácia diela „Havarijný stav okenných konštrukcií na pavilónoch A, B, C 
Základnej školy v areáli ZŠ s MŠ sv. Gorazda“ pozostávajúce z demontáže pôvodných výplňových 
konštrukcií, z likvidácie vzniknutého odpadu a stavebného odpadu, hrubých stavebných úprav, z 
dodávky a montáže nových výplňových konštrukcií v zmysle STN 73 31 34 - výmena okien a dverí za 
plastové vrátane vonkajších aj vnútorných parapetov a vnútorných žalúzií, kde po montáži okien sa 
ostenia z vnútra a z vonka vyspravia, doplnia domurovaním, omietnu a vymaľujú  podľa cenovej 
ponuky a špecifikácie navrhovaných okien. Cenová ponuka zhotoviteľa a špecifikácia navrhovaných 
okien je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. 
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vyhotovenie 
dohodnutú cenu podľa článku IV. Tejto zmluvy. 
2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo riadne a v dohodnutom termíne. 
 

III.ČAS A MIESTO PLNENIA 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo najneskôr do 24.03.2022.  
3.2 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia dojednaný v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny predmetu plnenia za každý začatý deň omeškania. V prípade, ak 
budú odberateľovi odobraté dotačné finančné prostriedky určené na financovanie predmetu zákazky 
z dôvodu nedodržania termínu realizácie alebo z iného dôvodu na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške sumy, ktorú vyfakturoval za realizáciu diela, ak bude odobratá len časť 
dotačných prostriedkov, tak zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi fakturovanou sumou a 
pridelenou sumou dotačných prostriedkov. 
3.3 Miesto plnenia : k.ú. Chrenová, Základná škola s MŠ sv. Gorazda, pavilóny A, B, C, Dlhá 78, Nitra, 
parc.č. 825/1, 825/3, 825/5. 
 



IV.CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY 
4.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu II. tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných 
strán v súlade s § 3 zák. č. 18/1996 o cenách podľa záväznej cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa .... 
4.2 Cena za zhotovenie diela činí : 
 
54 166,67 EUR bez DPH,  
 
65 000,00 EUR s DPH.  
 
V cene je zahrnutá cena materiálu a vecí potrebných na zhotovenie diela a uskladnenie materiálu do 
doby montáže v priestoroch zhotoviteľa. 
4.3 Konečná cena za dielo bude objednávateľom zaplatená do troch dní od riadneho odovzdania diela 
na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. V prípade, ak vystavená faktúra bude 
obsahovať chyby a/alebo nebude obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty, predlžuje sa lehota jej splatnosti o dobu potrebnú na vystavenie riadnej faktúry. 
4.4 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo na dielo po uhradení celej zmluvnej čiastky uvedenej 
v bode 4.2 tejto zmluvy alebo po započítaní vystavenej faktúry so zmluvnou pokutou podľa bodu 3.2 
tejto zmluvy. 
 
 

V.ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA 
5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude riadne zhotovený a odovzdaný podľa 
podmienok tejto zmluvy v dohodnutom termíne a bude mať po stanovenú dobu dohodnuté vlastnosti. 
5.2 Záručná doba je 60 mesiacov na dodávky tovarov a 24 mesiacov na montáž diela. Záručná doba 
začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania diela objednávateľovi. 
5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení 
oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa do 30 dní. 
 

VI.DODANIE DIELA 
6.1 Dielo je dodané jeho protokolárnym odovzdaní. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela podpíšu obe 
strany. 
 

VII.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
7.1 Právny režim tejto zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  
7.2 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. 
7.3 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
7.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s charakterom originálu, z ktorých každá strana 
po jej podpísaní obdrží jedno vyhotovenie. 
 
V Nitre, dňa 07.02.2022 
 
 
 
 
 
Za objednávateľa       Za zhotoviteľa  
PaedDr. Anna  Fabišová, riaditeľka školy   Tomáš Áč, konateľ 
 
 
 


