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Zmluva o dielo č. 86/2011 
na zhotovenie a dodávku diela:  Erb mestskej časti Bratislava – Dúbravka z prírodného kameňa 

zo dňa 19. mája 2011 
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:                                     00603 406 
DIČ:                                  0000603406   
Bankové spojenie:             VÚB, a. s. Bratislava-Dúbravka 
Číslo účtu:           10128032/0200      
 
 
Zhotoviteľ:   Miloš Černer 
    xxxxxxxxxxxxxxx 
    xxx xx  Bratislava 
IČO:    xxxxxxxxxxxxx 
DIČ:    xxxxxxxxxxxxx 
 

 
 
 

Článok I. 
Predmet a lehota plnenia diela 

 
 

1. Predmet plnenia: 
Predmetom zmluvy je zhotovenie, dodávka a osadenie diela: Erb mestskej časti 
Bratislava – Dúbravka z prírodného kameňa.  

 
2. Miestom plnenia predmetu je:  

Budova miestneho úradu m. č. Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2. 
 

3. Lehoty plnenia 
Termín začatia:        23. mája 2011 
Termín ukončenia:   31. júla 2011 
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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: cena bez DPH   1.200,-  € 

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

 
Článok III. 

Faktúrovanie a plnenie 
 
 

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 400,- eur. Preddavok bude uhradený pri 
nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo. 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. 
Záručná lehota 

 
 

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

 
 

Článok V. 
Ostatné ustanovenia 

 
1. Uzatvorenú zmluvu je možné meniť alebo zrušiť iba písomnou dohodou oboch 

zmluvných strán, formou dodatku k tejto zmluve. Zmluvná strana návrh dodatku 
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potvrdí alebo oznámi svoje stanovisko druhej zmluvnej strane do 4 dní od jeho 
doručenia. 

 
2. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom je podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom 23. mája 2011. 
 
 

 
 
V Bratislave dňa ........................................  V Bratislave dňa ........................................ 
 
 
Za objednávateľa:                                                      Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ing. Ján Sandtner, v. r.    Miloš Černer, v. r. 
           starosta 

 
 
 
 
 
 


