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ZMLUVA O DIELO 
 

uzavretá v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, medzi 

týmito zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:  

Obchodné meno / názov: SR – Centrum vedecko-technických informácií SR 

Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

Štatutárny orgán: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ 

IČO: 00151882 

DIČ: 2020798395 

IČ DPH: SK2020798395 

Bankový ústav: Štátna pokladnica SR 

Číslo účtu: 7000064743/8180 

Registrovaný: Štatistický úrad SR 

Tel.:  02/69 253 102, 118 

E-mail: cvti@cvtisr.sk, peter.chudy@cvtisr.sk 

Web: www.cvtisr.sk 

  

Osoby oprávnené na rokovanie:  

- vo veciach zmluvných Ing. Eva Kalužáková, Peter Chudý 

- vo veciach technických Ing. Eva Kalužáková, Peter Chudý 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ:  

Obchodné meno / názov: MAPEKA s.r.o. 

Sídlo: Pútnická 7583/82, SK-841 06  Bratislava 48, SR 

Štatutárny orgán: Peter Kajzer, konateľ spoločnosti 

IČO: 36 688 843 

DIČ: 2022263881 

IČ DPH: SK2022263881 

Bankový ústav: 

Číslo účtu: 

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 42814/B 

Tel.:  +421/ 903 418 182 

E-mail: mapeka@mapeka.sk  

Web: www.mapeka.sk  

  

Osoby oprávnené na rokovanie:  

- vo veciach zmluvných Miroslav Kajzer, tel: +421/ 948 699 996 

- vo veciach technických Peter Kajzer, tel: +421/ 903 418 182 
(ďalej len „dodávateľ“) 
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Článok 1_Predmet plnenia 
 

1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo: prestavba knižničných priestorov na kancelárske priestory  a ku 
tomu prislúchajúce práce podľa odsúhlasenej cenovej ponuky CP-2013-0099 zo dňa 29.5.2013. 
Objednávateľ sa zaväzuje dielo odobrať a zaplatiť celú dohodnutú cenu za nižšie uvedených 
podmienok. 

 
2. Rozsah dodávky výrobu a montáž diela vykoná dodávateľ podľa bodu 1 v rozsahu tejto zmluvy. 

 
 
Článok 2_Čas plnenia 
 

1. Zahájenie diela: od ......................................, resp. podľa dohody. 
 

2. Ukončenie montáže diela: do ......................................, resp. podľa dohody. 
 
3. Odovzdanie celého diela bude do ............................. v závislosti od bodu 2. 

 
 
Článok 3_Miesto plnenia 
 

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 3. nadzemné podlažie 
podľa projektovej dokumentácie. 
 

2. Objednávateľ je povinný umožniť dodávateľovi vykonať predmetné dielo na mieste, určenom v bode 1. 
 
 
Článok 4_ Prevzatie dodávky 
 

1. Dodávateľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi predmetné dielo riadne a včas. Dodávateľ v 
plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody, ktoré svojou činnosti spôsobil. 
 

2. Objednávateľ je povinný prevziať vykonané dielo v dohodnutom čase. Ak objednávateľ neprevezme 
dielo ani po dodatočnej výzve dodávateľa, má sa za to, že dielo bolo vykonané a odovzdané riadne a 
včas, bez chýb, nedostatkov a nedorobkov a to k termínu, ktorý bol dodávateľom určený ako opakovaný 
termín odovzdania diela. 

 
 
Článok 5_Súčinnosť strán a protiplnenie objednávateľa 
 

1. Spolupôsobenie objednávateľa: Objednávateľ zaistí prívod elektrickej energie pre potreby montáže max. 
20 m od miesta montáže.  
 
T: ku dňu zahájenia montáže najneskôr o 9:00 hodine na mieste stavby. Ďalej zabezpečí bezplatný 
vjazd / výjazd a bezplatné parkovanie vozidiel dodávateľa na miesto/e stavby. 
 

2. Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť práce svojich pracovníkov. Zodpovedá za protipožiarne opatrenia 
vyplývajúce z povahy vlastných prác podľa tejto zmluvy. Dodávateľ bude v priebehu realizácie diela 
rešpektovať bezpečnostné a protipožiarne predpisy platné v mieste plnenia, s ktorými boli na školení 
oboznámení jeho pracovníci. 

 
3. Dodávateľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať všetky 

príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a normy bezpečnosti práce a ochrany 
zdravia pri práce, vrátane interných smerníc, platiacich v prevádzke, kde sa bude dielo vykonávať, 
pokiaľ ho objednávateľ s predmetnými internými smernicami včas oboznámil. 
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Článok 6_Záruky 
 

1. Dodávateľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať všetky 
príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a normy bezpečnosti práce a ochrany 
zdravia pri práce, vrátane interných smerníc, platiacich v prevádzke, kde sa bude dielo vykonávať, 
pokiaľ ho objednávateľ s predmetnými internými smernicami včas oboznámil. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli na záruke, na základe ktorej dodávateľ bezplatne odstráni poruchy, ktoré sú 

zapríčinené chybou materiálu a montáže, uplatnené objednávateľom oprávnene, písomne u dodávateľa 
bez zbytočného odkladu po tom, ako ich objednávateľ zistil, alebo zistiť mal a mohol, inak právo 
objednávateľa zaniká podľa vzájomnej dohody strán. Záručná doba na dielo je dohodnutá na 24 
mesiacov. 

 
3. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom podľa tejto zmluvy. Oprávnené a 

včas uplatnené chyby odstráni dodávateľ objednávateľovi v lehote do tridsiatich dní odo dňa doručenia 
ich písomného oznámenia na vlastné náklady. Pre tento účel môže použiť aj formu elektronickej pošty. 

 
4. Zodpovednosť dodávateľa za chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak: 
 

 boli tieto chyby spôsobené neodborným zásahom objednávateľa, tretej osoby, resp. ním 
poverenej osoby, mechanickým poškodením alebo nesprávnou údržbou a obsluhou, v takomto 
prípade záruka k časti diela, na ktorej bol zásah vykonaný zaniká. 

 

 objednávateľ neoznámil dodávateľovi chyby diela bez zbytočného odkladu po tom, ako tieto 
chyby zistil, resp. pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť mal a mohol dodávateľ postupoval 
na základe nevhodných pokynov, daných mu objednávateľom, na nevhodnosť týchto pokynov 
objednávateľa upozornil a ten trval na ich realizácii. 

 
5. Oznámenia nedostatkov musia mať písomnú formu. Nedostatok musí byť popísaný, alebo musí byť 

uvedené, ako sa prejavuje. Objednávateľ zašle oznámenie na adresu dodávateľa, uvedenú v záhlaví 
tejto zmluvy. 

 
 
Článok 7_Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 
 

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá podľa predloženej konečnej cenovej ponuky dodávateľa, 
ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Základná cena diela je: 16.195,00 € bez DPH čo je 19.434,00 € s 
DPH (DPH 20%). 
 

2. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli na poskytnutí zľavy zo základnej ceny diela vo výške 35%, to 
znamená, že konečná cena diela po zľave je 10.526,75 € bez DPH čo je 12.632,10 € s DPH (DPH 
20%). 

 
3. Fakturácia prác bude po ukončení diela jednou faktúrou splatnou do 14 dní od doručenia faktúry 

objednávateľovi. 
 
 
Článok 8_Zmluvné pokuty 
 

1. V prípade dodávateľom zapríčineného omeškania dodávky predmetu plnenia tejto zmluvy má 
objednávateľ nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,1 % z ceny 
omeškanej časti dodávky za každý deň meškania až do termínu odovzdania predmetu plnenia, a to na 
základe ním vystavenej faktúry. 

 



ZML-2013-0005 28. 6. 2013 Strana 4 

 

2. V prípade omeškania platby má dodávateľ nárok voči objednávateľovi na zmluvnú pokutu z omeškania 
vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do termínu zaplatenia, a to na základe ním 
vystavenej faktúry. 

 
 
 
Článok 9_Záverečné ustanovenia 
 

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomných 
dodatkov. 

 
2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 
 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť deň po zverejnení v centrálnom registri zmlúv. 

 
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každej zo zmluvných strán prináleží jedno 

vyhotovenie. 
 

5. Prípadné práce nad rámec zmluvy, ktoré neboli započítané v pôvodnej cenovej ponuke a ani sa s nimi 
neuvažovalo, budú realizované po vzájomnom podpísaní dodatku k tejto zmluve o predmetných 
prácach, resp. po ich vzájomnom odsúhlasení v stavebnom denníku. 

 
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju 

slobodne a dobrovoľne podpisujú. 
 
 
 
Objednávateľ:  Dodávateľ: 
   
V Bratislave, dňa   V Bratislave, dňa 28. 6. 2013 
   

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.  Peter Kajzer 

riaditeľ CVTI SR  Konateľ spoločnosti 
Objednávateľ  Dodávateľ 

 




