
ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a násl.Obchodného zákonníka

1.ZMLUVNE STRANY

1.1. OB JEDNÁVATAĽ : Stedná odborná škola podnikania
Masarykova 24
081 79 Prešov
IČO : 37880241
DIČ:2021708678
Bankové spojenie : Dexia banka
Číslo účtu : 8828787102/5600

V zastúpení: Ing. Stanislav Kuchta ,riaditeľ

1.2. ZHOTOVITEĽ : KRIŠKO s.r.o.
Kanašská 243/6
082 16 Fintice
IČO: 44496362
DIČ: 2022744977
IČ DPH: SK2022744977
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2620212126/1100

Splnomocnený zástupca : Ladislav Kriško

2.PREDMET DODAVKY

2.1 Zhotovíte!' dodá -vykoná tieto práce
a, odborná kontrola prenosných hasiacich prístrojov s následnou ich opravou
b, kontrola hydrantov,odstránenie zistených nedostatkov
c, vystavenie dokladu o kontrole hasiacich prístrojov a hydrantov

3.ČAS PLNENIA

3.1. Presný dátum a čas plnenia : mesiac apríl

4.CENA DIELA

4.1. Podľa objednávateľom odsúhlasenej cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1.Za vykonané práce zhotoviteľ vystaví daňový doklad / faktúru/ na základe podpísaných
súpisov vykonaných prác a dodávok /tzv.servisného listu/ s cenou za celé plnenie + DPH.
Cena za dielo je v zmysle cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Dohodnutú cenu je možné meniť iba pri zmene sadzby DPH a v prípadoch ustanovených

zákonom č. 18/1996 Zz o cenách.
5.2. V prípade vykonania naviac prác, zmeny podkladov a ďalších skutočností ovplyvňujúcich

dohodnutú cenu diela, musia byť predmetné práce, ich cena zmluvnými stranami prero-
kované,vzájomne a odsúhlasené .
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5.3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je objekt - Masarykova 24 Prešov

5.4. Zhotovíte!' a objednávateľ sa dohodli na nasledovnej úhrade za dielo. Objednávateľ sa
zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe cien uvedených v
cenníku prác a služieb podľa prílohy č.l, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

5.5. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za vykonané dielo na základe fakturácie zhotovi-
teľa prevodným príkazom na účet zhotoviteľa.

5.6. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
5.7. Faktúra musí obsahovať: označenie faktúry a číslo, názov a sídlo zhotoviteľa a objednáva-

teľa, predmet zmluvy , miesto plnenia, fakturovanú čiastku, číslo živnost. listu.
5.8. Objednávateľ môže zhotoviteľovi vrátiť vystavenú faktúru v prípade, keď neobsahuje

náležitosti podľa bodu č.5.7. tejto zmluvy, alebo obsahuje nesprávne, neúplné údaje alebo
nesprávne stanovenie ceny. Objednávateľ musí faktúru vrátiť do dátumu jej splatnosti,
inak je v omeškaní.

5.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade so záväz-
kami tejto zmluvy a technickými normami, ktoré sa na dielo vzťahujú.

6. OSTATNÉ NÁLEŽITOSTI
6. l. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu na dielo 12 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa

odovzdania diela objednávateľovi a vzťahuje sa na riadne zhotovenie diela. U zariadení a
dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa zhotovíte!' riadi zárukou
uvedenou v tomto záručnom liste.

6.2. Dielo má vady,ak nezodpovedá platným technickým normám,ktoré sa na dielo vzťahuje.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli,že počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať
a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne,najneskôr do 5 dní
od ohlásenia vady.

6.4. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 5 dní odo dňa ich zistenia.

6.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj
protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonaných prác.Za ich prípadné porušenie a
vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

6.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať práce na realizácii diela a v prípade,že zistí
nedostatky,alebo že vykonané práce nie sú v súlade s dohodnutým postupom a podmienkami
zmluvy j e oprávnený požiadať zhotoviteľa o odstránenie vadného plnenia.

6.7. Objednávateľ zabezpečí možnosť používania telefónu,nevyhnutného prvotného lekárskeho
ošetrenia a pod.

6.8. Ak je plynulý priebeh realizácie diela zhotoviteľ nie vlastným zavinením nemôže ani pri
vynaložení maximálneho úsilia zabezpečiť niektoré výrobky a materiál,možno pri realizácii
diela použiť náhradné výrobky a materiál len po písomnej dohode zhotoviteľa a objedná-
vateľa.
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6.9. Ak záväzky vyplývajúce z bodu č.6.8. tejto zmluvy budú mať vplyv na predmet zmluvy,
cenu diela,čas plnenia a na ďalšie zmluvné záväzky,budú ich zmluvné strany riešiť výlučne
formou písomných dodatkov k tejto zmluve.

6.10. Objednávateľ môže okamžite od zmluvy odstúpiť,ak zhotovíte!' zabuduje a použije
nekvalitný materiál, bezdôvodne predlžuje dohodnutý čas plnenia a podstatným spôso-
bom porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.Odstúpenie od zmluvy
objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom,ako sa o podstatnom
porušení zmluvy dozvedel, najneskôr do 3 dní.

6.11. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď sa pre zhotoviteľa stalo plnenie
podstatných zmluvných povinností celkom nemožným.

6.12. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky zmluvné
záväzky tejto zmluvy.

6.13. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme
uplatnenia všetkých nárokov voči druhej zmluvnej strane.

.
6.14. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou písomných

očíslovaných dokladov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise obidvoch zmluv-
ných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

6.15. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia vstanoveniami Obchodného zákonníka
a všeobecne záväznými právnymi predpismi.Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupra-
vené v tejto zmluve.

6.16. Táto zmluva sa uzatvára na 36 mesiacov. Každá zmluvná strana má právo zmluvu
vypovedať s jednomesačnou výpovednou lehotou.

6.17. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranani.Je
vyhotovená v 2 výtlačkoch, l pre objednávateľa a l pre zhotoviteľa.

6.18. Záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy zanikajú ich včasným a riadnym splnením.V prípade
vadného plnenia, ak zmluvná strana od zmluvy neodstúpi, záväzky nezanikajú,ale ich
obsah sa mení s prihliadnutím na nároky,ktoré vznikli z vadného plnenia.Záväzky tak
zanikajú až uspokojením týchto nárokov.Týmto nie sú dohodnuté nároky na náhradu
škody a zmluvné pokuty.

Dňa 02.04.2012
/v KRISKO s.r.o.
/A Kanašská 243/6

/TtL 082 16 FINTICE
CSaaSS) ICO: 44 496 362
^ yč ľJPH: SK£D2?-.M977

^
jiednávatej' zhotovíte!'


