
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Medzi

Obchodné meno : Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
Sídlo : Jarmočná 108, 064 01  Stará Ľubovňa
IČO : 53265301
Za ktorú koná : Mgr. Ján Bondra – riaditeľ školy
Telefón : 052 7164311, 0948 838 422
Email : jan.bondra@ssjsl.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Meno a priezvisko : Martin Maček
Miesto podnikania : Pastovnícka 317/41, 065 44 Plaveč
IČO : 35395613
Zápis : Okresný úrad Stará Ľubovňa, číslo živnostenského registra 
710-3529
Telefón :
Email : martinmacek@centrum.sk
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako 
„Zmluvná strana“)

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NÁSLEDUJÚCOM:

Článok I
Všeobecné ustanovenia

V tejto Zmluve „Dielo“ znamená:
Oprava poškodenej atiky strechy budovy Turistická ubytovňa, ktorá sa nachádza v areáli 
Spojenej školy, Jarmočná 108,  Stará Ľubovňa. Strecha budovy bola poškodená silným 
vetrom, následne ktorého došlo k  vytrhnutiu a poškodeniu oplechovania atiky strechy.  
Predmetom prác je oprava  poškodeného oplechovania  atiky strechy novým oplechovaním v 
celkovej dĺžke cca 114 bm a všetky práce súvisiace s touto opravou.
(ďalej len „Dielo“)
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Článok II
Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo a Objednávateľ sa zaväzuje dielo 
prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v lehote 
do 15. 12. 2022.

3. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení spôsobu 
vykonania diela viazaný pokynmi Objednávateľa. 

4. Zhotoviteľ diela nemôže poveriť jeho vykonaním inú osobu (subdodávateľa).
5. Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela je povinný obstarať zhotoviteľ. 
6. V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania diela nejasná, má Zhotoviteľ 

právo vyžiadať  u Objednávateľa upresňujúce informácie. 
7. Objednávateľ má povinnosť poskytnúť súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu. 

Článok III
Odovzdanie Diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
diela Objednávateľovi. 

2. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu podľa 
platobných podmienok dohodnutých tejto Zmluve. 

Článok IV
Cena diela

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za dielo cenu v celkovej výške
8 973,60 EUR. (ďalej ako „cena“)

Zmluvné strany sa dohodli ,že Cena je pevná a nemenná, t.j. zahŕňa aj prípadné práce naviac. 
Cena za Dielo bude uhradená bankovým prevodom po odovzdaní diela na základe vystavenej 
faktúry Zhotoviteľom. Splatnosť faktúry je 14 dní .

Článok V
Záruka

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť Diela v dĺžke 24 mesiacov od odovzdania diela 
Objednávateľovi. 

2. Zhotoviteľ poskytuje záruku na celé Dielo.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto 
zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných 



podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme 
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Súčasne sa 
zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto vyhlásenie dodatočne 
preukázalo ako nepravdivé. 

2. K zmene dohodnutých podmienok  touto Zmluvou môže dôjsť len na náklade vzájomnej 
dohody Zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami 
oprávnenými konať v mene Zmluvných strán. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu 
s určením jedného vyhotovenia pre každú Zmluvnú stranu. 

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení v CRZ. 

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

 V Starej Ľubovni dňa ............................... V Starej Ľubovni dňa ........................

..................................................... .....................................................
                    pečiatka a podpis pečiatka a podpis


