
Zmluva o dielo 1/2020   
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (ďalej len „ObchZ. ) v platnom znení 

 
Článok I. - Zmluvné strany  

1. VELCON spol. s r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová (Banská Bystrica), IČO: 36 056 677, DIČ: 20 21 695 159, IČ DPH: SK 20 21 695 
159, 
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica, č. účtu IBAN: SK33 7500 0000 0000 2650 5963. Spoločnosť s ručením obmedzeným je 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, pod vložkou 7978/S; zastúpená Mgr. Michalom Mikulom – konateľom, tel.: 048 
/ 414 12 47, bezplatná infolinka 0800 199 060, (ďalej len "zhotoviteľ" alebo "Velcon") 

 

2. Spoločnosť/Meno, Priezvisko:     Stredná odborná škola dopravná 
Sídlo/Adresa trvalého bydliska:   Rosinská cesta 2; 01008 Žilina 
IČO/Dátum narodenia:                00651117  

Bankové spojenie, číslo účtu: Štátna pokladnica 
BBAN:    7000483737/8180 
IBAN:    SK83 8180 0000 0070 0048 3737 
Zastúpená:                              Ing. Mária Vítová, PhD., MBA, riaditeľka školy 
(ďalej len „objednávateľ")  
Ktorú uzavreli zhora uvedené zmluvné strany nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku takto: 
 

Článok II. - Predmet zmluvy  
1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo a záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za jeho zhotovenie podľa čl. III. tejto zmluvy.  
2. Dielom sa rozumie: 

Dodávka, inštalácia   zvislej zdvíhacej plošiny 
Zariadenie    Aritco 7000   podľa projektu č. ZM 200612 (ďalej len „zariadenie") 
Podrobná technická špecifikácia (projekt) je uvedená v samostatnej prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 

3. Dielo bude zhotovené na mieste určenom objednávateľom, a to: Rosinská cesta 2; 01008 Žilina 
4. Súčasťou prevzatia diela bude kompletná preberacia dokumentácia v predpísanom rozsahu, ktorá bude objednávateľovi odovzdaná až po 

zaplatení celkovej ceny za dielo a to pezodkladne. 
 
 

Článok III. - Cena diela a platobné podmienky  
1. Cena diela je stanovená dohodou oboch zmluvných strán nasledovne: 

Cena diela bez DPH: 14 830,00 EUR 

DPH 20% z ceny diela                                    2 966,00 EUR 

Celková cena diela s DPH: 17 796,00 EUR 

Celková cena diela slovom: sedemnásťtisícsedemstodeväťdesiatšesť EUR 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť ceny diela bude na základe vystavených faktúr: 
Po odovzdaní diela 100% z ceny s DPH do 14 dní 

3. Objednávateľ prehlasuje, že objekt, v ktorom bude zhotoviteľ vykonávať dielo nie je bytový dom.  
4. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná zhotovovateľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe vystavenia daňového dokladu 

podľa príslušných daňových predpisov. 
 

Článok IV. - Doba plnenia; Miesto plnenia  
1. Termín zhotovenia a riadneho odovzdania diela je po podpísaní tejto zmluvy zmluvnými stranami do 90 dní. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť stavebnú pripravenosť miesta prevedenia diela: Budova Strednej odbornej školy dopravnej A, Rosinská 

cesta 2, 010 08 Žilina. 
 

        Článok V. - Záruka za kvalitu. Ostatné dojednania 
 

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na kvalitu diela v dĺžke trvania 24 mesiacov. 
2. Ak bude zariadenie preukázateľne prevádzkované v rozpore s návodom na použitie a údržbu, v rozpore so záručnými podmienkami, neodborne, 

alebo ak bude poškodené cudzími osobami, má zhotoviteľ právo odoprieť svoje plnenie za záruky za akosť. 
3. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi termín montáže diela aspoň 5 dní vopred a objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi prístup na 

miesto inštalácie a prívod el. napätia na pripojenie ručného náradia.  
4. Odovzdanie a prevzatie diela bude zaznamenané na odovzdávacom protokole, ktorý potvrdia obidve zmluvné strany svojim podpisom.  
5. V prípade ak objednávateľ neprevezme bezdôvodne dielo a to aj napriek výzve zhotoviteľa do 14 dní, má sa za to, že dielo bolo riadne 

odovzdané bez vád a nedorobkov.   
6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné podmienky zhotoviteľa sa nebudú uplatňovať na touto zmluvou založený záväzkový vzťah. Neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy je príloha č. 1- projekt s cenovou ponukou ZM 200612.   7. Zmluvné strany  svojimi podpismi potvrdzujú, že si celý text zmluvy prečítali, pochopili a  prehlasujú, že predmetná zmluva nebola uzatvorená v tiesni a  že ju uzatvárajú  dobrovoľne. Taktiež prehlasujú, že  nie sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli túto  zmluvu  urobiť neúčinnou.  
7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch  exemplároch, z ktorých každý má povahu originálu, a každá zmluvná strana dostane jeden exemplár.   
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na webovom 

sídle objednávateľa.  
 

      
 

V   ............................................      dňa....................................           V   ...........................................   dňa   ..................................... 

 

 
 
 
 
 
................................................................................................... 
Zhotoviteľ                                                   podpis v.r. 

 
 
 

 

 

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

Objednávateľ                                       podpis v.r.           



 


