
     Z M L U V A   O   D I E L O 
na vykonávanie bežných a nálezových opráv krovinorezov, záhradnej techniky 

a čerpadiel  
                                                       č.: bvrps – 47 – 9/2011 

 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR 
Zastúpený: plk. gšt. Ing. Jurajom GRIVNOM, veliteľom VÚ 3030 Zvolen, 

Borovianska cesta 1, 960 01 Zvolen, na základe poverenia 
v zmysle čl. 11, ods. 4, Smernice MO SR č. 9/2006  o verejnom 
obstarávaní 

Sídlo: K SNP Podborová, 960 01, Zvolen 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000172197/8180 
IČO: 30845572 
 
Zhotoviteľ: PREDOS BB, s.r.o 
Zastúpený: Ondrej DEMETER 
Sídlo: Podhrádok 357, 976 63 Predajná 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: 303024202 /0900 
IČO: 36625086 
IČ DPH: SK2021816720 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9101/S 
 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
 Predmetom zmluvy je vykonávanie bežných a nálezových opráv krovinorezov, 
záhradnej techniky a čerpadiel podľa požiadaviek objednávateľa.  
 
 

Článok III 
Doba trvania zmluvy o dielo 

 
 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2011. 
 
 
 

Článok IV 
Miesto a termín plnenia dodávok 

 
 Miestom plnenia sú priestory Vojenského útvaru 3030 Zvolen, podľa písomnej 
objednávky objednávateľa. 
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Článok V 
Cena diela 

 
1. Cena za bežné a nálezové opravy krovinorezov, záhradnej techniky a čerpadiel a služieb 

s tým spojených je stanovená ako súčet cien: a) cena za 1 normohodinu vykonaných prác,  
                                                                              b) cena súčiastok použitých pri oprave.   
2. Cena za 1 normohodinu s DPH je 10,- EUR.  
3. Predpokladaný ročný objem finančných prostriedkov, ktorý objednávateľ vynaloží na 

bežné a nálezové opravy krovinorezov, záhradnej techniky a čerpadiel bude cca 800,- 
EUR. 

4. Zhotoviteľ je povinný používať len originálne a nové súčiastky a náhradné diely.  
5. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách 

a Vyhláškou MF SR č. 87/1996. Pre predmet plnenia je cena za 1 normohodinu 
maximálna s DPH, ktorú nie je možné prekročiť. 

6. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykonáva, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo nie podľa 
dojednaných zmluvných podmienok objednávateľ neuhradí. 

 
 

Článok VI 
Spôsob plnenia zmluvy 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť sumu na faktúre, ktorú prevzal a potvrdil svojím 

podpisom a pečiatkou v dobe splatnosti. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať bežné a nálezové opravy krovinorezov, záhradnej 

techniky a čerpadiel a služieb s tým spojených výlučne podľa písomnej požiadavky 
(objednávky) objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ a objednávateľ na dodacom (zákazkovom) liste podpisom a pečiatkou potvrdí 
vykonanie danej služby podľa predmetu zmluvy. 

4. Zhotoviteľ realizuje služby podľa predmetu zmluvy do 21 dní po nasunutí do opravy. 
 
 

Článok VII 
Platobné podmienky 

 
1. Objednávateľ uhradí sumu za službu v mene euro na základe faktúry, ktorá bude 

vyhotovená zhotoviteľom po poskytnutí služby do 7 dní. 
2. Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúr 30 dní od doručenia faktúry 

objednávateľovi, bezhotovostným prevodom platby na bežný účet zhotoviteľa. 
3. Objednávateľ vylučuje možnosť platby v hotovosti za dodávky služieb predmetu zmluvy. 
 
 

Článok VIII 
Zrušenie zmluvy 

 
1. Zmluvu je možné vypovedať v priebehu jej platnosti písomným prejavom účastníkov 

bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť 1. dňom nasledujúceho 
mesiaca po doručení písomnej výpovede, podpísanej zmluvnou stranou. 

2. Týmto nie je dotknuté právo účastníkov ukončiť zmluvný vzťah dohodou k určitému 
dátumu, kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov. 

3. Objednávateľ v prípade nedodržania dohodnutého termínu plnenia zo strany zhotoviteľa, 
môže odstúpiť od zmluvy. 
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Článok IX 
Záverečné a ostatné ustanovenia 

 
1. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy na internete v Centrálnom registri zmlúv. 

Centrálny register zmlúv je verejným zoznamom povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý 
vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zhotoviteľ súhlasí aj so 
zverejnením všetkých objednávok a faktúr na internete na webovej stránke Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

3. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov 
s odvolaním sa na ustanovenia tejto zmluvy. 

5. Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa primerane riadia príslušnými ustanoveniami 
platného Obchodného zákonníka. 

6. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, majúcich platnosť originálu, z ktorých 
objednávateľ obdrží tri exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár. 

7. Zmluvné strany uzavreli zmluvu slobodne a vážne, žiadna zo strán nekonala v tiesni, 
omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. 

8. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 
podpisujú. 

 
 
 
V Predajnej, dňa Vo Zvolene, dňa 
 

 
  
 

––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––– 
 Zhotoviteľ Objednávateľ 
     Ondrej DEMETER plukovník gšt. Ing. Juraj GRIVNA 
                  konateľ     veliteľ  
                       PREDOS BB, s.r.o.                                                         Vojenského útvaru 3030 Zvolen 
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