
 1 

 
 

Zmluva o dielo 
na zhotovenie a dodávku diela:  Pamätná tabuľa z prírodného kameňa - žula 

uzatvorená v súlade s obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb. 
 
 
 
 
Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ:      Mestská časť Bratislava-Dúbravka 
                                               Žatevná 2 
                                               844 02  Bratislava      
štatutárny zástupca:               Ing. Ján Sandtner, starosta 
IČO:                                     00603406 
DIČ:                                  0000603406   
Bankové spojenie:             VÚB banka, Bratislava-Dúbravka 
Číslo účtu:           10128032/0200      
 
 
Zhotoviteľ:   Miloš Černer - PRAMOK 
    Nejedlého 41 
    841 02  Bratislava 
IČO:    11670398 
DIČ:    380115448/603 
 

 
 

Článok I 
Predmet a lehota plnenia diela 

 
 

1. Predmet plnenia: 
Predmetom zmluvy je zhotovenie, dodávka a osadenie diela: Pamätná tabuľa 
z prírodného kameňa – žula (negro Afrika).  

 Rozmery: 80 cm x 50 cm x 5 cm (v x š x h) 
 Návrh vizualizácie diela tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

 
2. Miestom plnenia predmetu je:  

Budova – Dúbravské múzeum, Pod záhradami 39. 
 

3. Lehoty plnenia 
Termín začatia:        dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podľa odseku 4, 

článku VIII tejto zmluvy 
Termín ukončenia:   31. augusta 2012 
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Článok II 
Cena diela 

 
 

1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v platnom znení. 

 
      2.   Dohodnutá cena je:     1.699,-  € 

     (slovom: tisícšesťstodeväťdesiatdeväť eur) 
Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH. 
Dohodnutá cena je stanovená ako pevná a nemenná.  
 

 
Článok III 

Platenie ceny diela a preddavok 
 
 

1. Objednávateľ prehlasuje, že na dodávku diela má zabezpečené prostriedky. 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na financovanie 

diela finančný preddavok – zálohu vo výške 850,- eur. Preddavok bude uhradený na 
základe faktúry do 14 dní od jej doručenia. Doplatok ceny diela  bude uhradený po 
odovzdaní a prevzatí diela. 

 
3. Podkladom pre vystavenie faktúry bude zápis o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný 

zhotoviteľom a zodpovednou osobou za objednávateľa. 
 

4. Zhotoviteľ odošle faktúru objednávateľovi najneskôr do 7 dní odo dňa odovzdania 
a prevzatia diela. 

 
5. Objednávateľ uhradí faktúru v lehote splatnosti do 14 dní od doručenia faktúry alebo 

ju v tejto lehote vráti zhotoviteľovi s oprávnenými pripomienkami na opravu alebo 
doplnenie. 

 
Článok IV 

Odovzdanie a prevzatie diela 
 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční spísaním 
zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. 

 
2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční na základe výzvy zhotoviteľa doručenej 

objednávateľovi, pričom pred samotným prevzatím diela umožní zhotoviteľ 
objednávateľovi prezretie diela a vytknutie prípadných vád. 

 
3. Prevzatím diela dňom uvedeným v zápise o odovzdaní a prevzatí diela sa 

objednávateľ stáva vlastníkom diela. 
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Článok V 
Zmluvná pokuta 

 
 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným dokončením diela alebo 
omeškania s dohodnutou lehotou na odstránenie vád si zmluvné strany dohodli 
zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania. 
Zmluvnú pokutu zhotoviteľ zaplatí na základe faktúry vystavenej objednávateľom 
v lehote 14 dní od jej doručenia. 

 
 

Článok VI 
Záručná lehota 

 
 

1. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia diela  podľa Obchodného zákonníka. 
 
2. Záručná lehota je 36 mesiacov. 

 
 

Článok VII 
Odstúpenie od zmluvy 

 
 

1. V prípade omeškania s plnením diela v lehote podľa článku I tejto zmluvy je 
objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť. V prípade odstúpenia 
od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom ktorým bol druhej zmluvnej strane doručený 
prejav vôle od zmluvy odstúpiť. 

 
2. Právo ktorejkoľvek zmluvnej strany odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka nie je ustanovením odseku 1 tohto článku 
dotknuté. 

 
3. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom je zhotoviteľ povinný vrátiť 

objednávateľovi uhradený preddavok do 10 dní od zrušenia zmluvy. 
 
 

Článok VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno realizovať len formou písomných číslovaných 
dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

 
2. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Obchodného 

zákonníka. 
 

3. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácii“). 
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4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010 
Z.z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník, v spojení s ust. § 5a zákona o slobode 
informácií. 

 
5. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých tri 

obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. 
 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že so zmluvou sa dôkladne oboznámili, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
7. Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, 

ktorých účinnosť podľa tejto zmluvy alebo vzhľadom na ich úpravu alebo povahu má 
trvať aj po ukončení účinnosti tejto zmluvy. 

 
 

 
 
V Bratislave dňa 25.4.2012  V Bratislave dňa 25.4.2012 
 
 
Za objednávateľa:                                                      Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ing. Ján Sandtner     Miloš Černer 
       starosta 

 
 
 
 
 
 


