
Zmluva o dielo 1/2013 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 
I. 

Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: 

Sídlo: Mestská krytá plaváreň, s.r.o., Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina, 

 /ďalej len „MKP Žilina“/ 

Zastúpený: Mgr. Marián Brezáni, konateľ 

IČO: 46 931 317 

DIČ:  2023647725 

IČ DPH: SK2023647725 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., 

Číslo účtu: 3084162157/0200 

Číslo telefónu: 041/5655073 

zapísaný v OR SR - Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 57907/L  

 
Zhotoviteľ: 

Sídlo: MODRY, s.r.o., Gabajova 2593/22, 010 01 Žilina 

Zastúpený: Ing. Mgr. Karol Čavojský, konateľ 

IČO: 36 438 537 

DIČ:  2022120034 

IČ DPH: SK 2022120034 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s. 

Číslo účtu: 4003210589/7500 

Číslo telefónu: 0905 969 448 

zapísaný v OR SR - Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 17042/L 

 

II. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III. tejto 

zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu 

podľa článku VI. tejto zmluvy.  

III. 

Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa vykonanie 

bezpečnostnotechnickej služby (BTS), v zmysle zákona NRSR č.124/2006 Z.z. v znení neskorších 

predpisov v objekte MKP Žilina, ul.Vysokoškolákov 8 ako subdodávku. 

IV. 

Vykonanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II tejto 

zmluvy s termínom začatia plnenia od 1.1.2013 a s termínom ukončenia plnenia do 31.12.2013. 

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa. 

3. 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.  

V. 

Povinnosti objednávateľa  

1. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. 

2. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa vopred informovať o zmenách v stavebnom riešení a iných 

úpravách vyžadujúcich odborné posúdenie. 

VI. 

Povinnosti zhotoviteľa  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a jej príloh (Odborná spôsobilosť 

zhotoviteľa, Živnostenský list). 

2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu 

a ktoré sú potrebné na jeho užívanie. 

3. Služba BTS bude vykonávaná mesačne. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

VII. 

Cena diela 

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom (t. j. cena prác a tlačív) je určená na základe vzájomnej dohody 

zmluvných strán vo výške 140 € + DPH mesačne, slovom jednostoštyridsať eur + DPH mesačne. 

2. 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. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej 

zhotoviteľom do 15 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 15 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to 

bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. 

VIII. 

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 31. 12. 2012 

 

 

 

                ..................................................                         ..................................................     

                      Ing.Mgr.Karol Čavojský                                           Mgr.Marián Brezáni 

                           MODRY, s.r.o.                                                Mestská krytá plaváreň, s.r.o. 

                         zhotoviteľ                                                                objednávateľ  


