
Zmluva o  dielo 
 
 

Zmluvné strany: 
 
Žilinská univerzita v Žiline  
Zastúpená:   prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD - rektor 
Sídlo:   Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách, v znení neskorších predpisov, ako verejná vysoká škola                                             
IČO/DIČ:                 00397563/2020677824 
IČ DPH:  SK 2020677824 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Studio Kubinsky s.r.o. so sídlom Karadžičova 47,  811 07  Bratislava, IČO 52 457 125 zastúpený 
konateľom Bohušom Kubinským 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
uzatvárajú v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov  túto 

 
 

z m l u v u   o     d i e l o. 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo z nerezovej ocele (stainless steel 
3161) s povrchovou úpravou – zrkadlový lesk, o  hmotnosti cca 4 000 kg, výška 4 m, ktoré  bude 
umiestnené na časti nehnuteľnosti, a to CKN parc. č. 5083/21 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
10000m2 a CKN parc. č. 5083/256 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5171m2, zapísané na LV 
č. 111 v  k. ú. Žilina. 
2. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť  dopravu diela, jeho montáž a osadenie na mieste 
uvedenom v predchádzajúcom odseku, finálne podklady na realizáciu diela a jeho zakomponovanie 
do verejného priestoru, projekt osvetlenia, koordináciu so zhotoviteľom granitového podstavca pod 
dielom, autorský dozor nad priebehom realizácie projektu, koordináciu s objednávateľom, kontrolu 
kvality zhotovenia diela a jeho protokolárne prevzatie v Číne, koordináciu osadenia diela na mieste, 
protokolárne odovzdanie diela objednávateľovi. 
3. Dielo bude osadené do už hotového  podstavca o rozmeroch 10 x10m, ktorý zrealizoval 
objednávateľ na vlastné náklady. 
4. Začatie prác na diele, dokončenie diela, jeho doprava do Žiliny, osadenie a ukotvenie diela do 
podstavca, odovzdanie a prevzatie diela sa bude uskutočňovať podľa časového harmonogramu 
schváleného zmluvnými stranami. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční na základe písomného 
protokolu. 
5. Dielo bude dokončené najneskôr do 10. novembra 2019 a bude dodané ako celok (bez  podstavca). 
6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať potrebnú súčinnosť uvedenú v ďalších ustanoveniach tejto 
zmluvy, ako aj dielo prevziať a uhradiť dohodnutú cenu v sumách a lehotách podľa článku 2 tejto 
zmluvy.   
7.Objednávateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom pozemkov  CKN parc. č. 5083/21 a CKN parc. 
č. 5083/256, k.ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina zapísaného na  LV č. 111, na ktorom bude dielo 



umiestnené. 
8. Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečné osadenie a uzemnenie diela. 
 

Článok 2 
Cena diela a spôsob jej úhrady 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v sume 146.598,- € (slovom: 
jednostoštyridsaťšesťtisíc päťstodeväťdesiatosem eur)  bez DPH. 
2. Sumu uvedenú v predchádzajúcom odseku uhradí objednávateľ v dvoch splátkach: 
a) prvá splátka – v sume 95.000,- € bude uhradená najneskôr do 5 dní od podpísania tejto  zmluvy a 
jej zverejnenia 
b) druhá splátka – v sume 51.598,- € bude uhradená najneskôr do 5 dní od podpísania 
odovzdávajúceho a preberacieho protokolu. 
3. Za dátum úhrady sa považuje deň, keď budú peniaze pripísané na účte zhotoviteľa. 
  

Článok 3 
Súčinnosť 

 
1. Bežný operatívny styk sa bude uskutočňovať osobne, telefonicky alebo e-mailom. 
2. Kontaktná osoba za objednávateľa v technických veciach: pán Ing. Peter Polónyi,  tel. 0905 
411640, e-mailová adresa: peter.polonyi@uniza.sk. 
3. Zhotoviteľ: tel. 0908 796592, e-mailová adresa: bohus.kubinsky@gmail.com. 
4. Zástupca zhotoviteľa v zmluvných veciach: JUDr. Mária Kanská, tel. 0903 851009, e-mailová 
adresa: maria.kanska@cpdsystems.sk 
5. Objednávateľ umožní na vlastné náklady a podľa požiadaviek zhotoviteľa prístup k elektrine 
a vode pri prácach pri osadzovaní diela. 
6. Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady osvetlenie diela a jeho uzemnenie. 
7. Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady vymedzenie pracovného a manipulačného 
priestoru potrebného pri osadzovaní diela, a to s vecným a časovým rozsahom podľa požiadaviek 
zhotoviteľa. 

Článok 4 
Zodpovednosť za vady 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú výlučne v dôsledku jeho činností pri  
vykonaní diela.  Záručná doba je tri roky od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. 
Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na odstránenie vád písomnou formou. Obhliadku na mieste urobia 
zástupca objednávateľa a zhotoviteľ a v zápisnici z obhliadky uvedú charakteristiku (popis) vady 
diela a lehotu na jej odstránenie. Ak v zápisnici nie je možné stanoviť presne túto lehotu, tak sa uvedie 
spôsob jej určenia. 
2. Na základe dohody zmluvných strán sa za vadu diela považuje najmä: 
a) ak dielo nebude zhotovené v súlade s touto zmluvou a odsúhlasenou vizualizáciou podľa prílohy 
č. 1, 
b) ak dielo bude mať právne vady, t.j. bude zaťažené právami tretích osôb. 
c) vady použitého materiálu. 
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za mechanické poškodenie diela objednávateľom, jeho 
zamestnancami alebo akýmikoľvek tretími osobami. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela 
spôsobené vyššou mocou, ako napr. v dôsledku živelnej pohromy, zemetrasenia, vojny, občianskych 
nepokojov. 
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady alebo škody, ktoré vzniknú pri prípadnom premiestnení diela. 
5. Vady, ktoré vzniknú po uplynutí záručnej doby alebo vady, na ktoré sa nevzťahuje záruka, 
odstráni zhotoviteľ na základe osobitnej zmluvy uzavretej medzi ním a objednávateľom. 
 



 
Článok 5 
Sankcie 

 
1. Za oneskorené dokončenie diela zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 
100,- € za každý deň omeškania. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak objednávateľ nedodrží lehoty 
uvedené v článku 2 ods. 2, písm. a) a b) tejto zmluvy. V tomto prípade sa lehota na dokončenie a 
odovzdanie diela, ako aj prechod vlastníckych práv na objednávateľa posúva o toľko dní, koľko je 
objednávateľ v omeškaní s úhradou dlžnej sumy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
2.  Za každý deň omeškania s úhradou príslušnej splátky môže zhotoviteľ žiadať úrok 
z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy. Právo zhotoviteľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 
 

Článok 6 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Vlastnícke vzťahy k dielu prechádzajú na objednávateľa dňom úhrady poslednej splátky z 
dohodnutej ceny. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa dňom podpísania 
odovzdávajúceho a preberacieho protokolu. 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadnú škodu na podstavci, ktorá vznikne pri osadzovaní diela. 
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo spĺňa všetky kvalitatívne a bezpečnostné štandardy. 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
2. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky. 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade akýchkoľvek sporov, nezrovnalostí, či názorových 
rozdielov súvisiacich s touto zmluvou, vyvinú maximálne úsilie vyriešiť vzniknutý problém 
mimosúdnou cestou. Ak napriek tomu vznikne medzi nimi súdny spor, rozhodovať o ňom bude vecne 
a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. 
4. Túto zmluvu možno meniť len formou písomných dodatkov. 
5. Príloha 1 je  nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, po dva pre každú 
zmluvnú stranu. 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a rozumejú jej obsahu, že ich prejav vôle je 
slobodný, vážny a zrozumiteľný, že zmluvu neuzatvárajú v tiesni  za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak toho ju podpisujú. 
 
V Bratislave  dňa  
 
 
Zhotoviteľ:                                                                                         Objednávateľ: 
Studio Kubinsky s.r.o.                 Žilinská univerzita v Žiline 
Bohuš Kubinský, konateľ                                        prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD 
                                                                                                           - rektor                
  

 
Príloha: č. 1 Vizualizácia diela              


