
Zmluva o dielo 
uzatvorená v zmysle Obchodného  zákonníka č. 513/1991 Zb. V znení neskorších predpisov 

čl I
Zmluvné strany 

Objednávateľ:
Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši - Jégého Dolný Kubín
Sídlo : ul. Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín
Zástupca : PhDr. Jozef Mintál – riaditeľ
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
účet č. : 7000481053/8180
IBAN : SK92 8180 0000 0070 0048 1053
IČO : 00 634 905
DIČ : 202 056 37 54

a
Zhotoviteľ :
Vladimír Fačko
sídlo : Pokrývač 21, 026 01 Dolný Kubín
IČO : 10849165
DIČ : 
bankové spojenie : 
číslo účtu : 
IBAN : 

čl. II 
Východiskové údaje

Názov prác : maliarske a natieračské práce 
Miesto realizácie : Dolnooravská NsP Dolný Kubín, budovy areálu objednávateľa 

čl. III
Predmet diela 

1. Predmetom  tejto  zmluvy  je  realizácia  maliarskych  a  natieračských  prác  v  objektoch 
Dolnooravskej NsP Dolný Kubín podľa požiadaviek objednávateľa.

2. Objednávateľ požaduje vykonávať v určenom rozsahu nasledovné práce :
maľba primalexom dvojnásobná so sádrovaním 
tónovanie primalexu 
náter soklov-dvojnásobný 1 x email
syntetický náter stropov 2 x základ 1 x email 
náter dverí dvojnásobný 1 x email s pretmelením
náter okien dvojnásobný 1x email s prebrúsením a pretmelením 
vyspravenie omietok so zapucovaním 
náter postelí a nemocničného zariadenia

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade s 
právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu 
podľa dohodnutých platobných podmienok.

čl. IV
Čas plnenia



Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  vykonávať  práce  uvedené  v  bode  1  čl.III  tejto  zmluvy   v  priebehu 
jedného roka od podpisu tejto zmluvy a v termínoch určených  objednávateľom.
 

čl. V 
Cena diela

1. Cena za realizáciu predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán za nasledovné jednotkové ceny :
maľba primalexom dvojnásobná so sádrovaním - 1,20 € /m2 
tónovanie primalexu - 0,45 €/m2
náter soklov - dvojnásobný 1 x email –   4,20 €/m2
syntetický náter stropov 2 x základ 1 x email  - 4,30 €/m2
náter dverí dvojnásobný 1 x email s pretmelením - 5,25€/m2
náter okien dvojnásobný 1x email s prebrúsením a pretmelením -  5,40€/m2
vyspravenie omietok so zapucovaním – 5,40 €/m2
náter postelí a nemocničného zariadenia -  4,30  €/m2
ostatané bližšie nešpecifikované práce HZS – 6  €/hod
Jednotkové ceny sú uvedené s DPH.

2. V  cene  sú  zahrnuté  všetky  náklady,  ktoré  súvisia  s  prevedením  prác  vrátane  dodávky 
materiálu, a dopravy

čl.VI  
Platobné podmienky

Po ukončení prác a odovzdaní a prevzatí prác bude vystavená faktúra, ktorej splatnosť bude 14 
dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

čl. VII
Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Záručná  doba  je  12  mesiacov  odo  dňa  odovzdania  prác  zhotoviteľom  a  ich  prevzatia 
objednávateľom.

2. V  rámci  záruky  ručí  zhotoviteľza  vecné   odborné  vykonanie  prác  a  za  to,  že  tieto  práce 
zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako ju udávajú jednotliví 
výrobcovia.

3. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela, pokiaľ vznikne chybou zhotoviteľa do 10 dní od 
nahlásenia vady objednávateľom.

4. Zhotoviteľ neručí za skryté vady.

čl. VIII
Podmienky vykonania diela

1. Objednávateľ je povinný odovzdať pracovisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol začať práce 
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Pracovníkom  dodávateľa  bude  umožnený  vstup  do  objektov  objednávateľa.  Objednávateľ 
nezodpovedá  za  materiál,  ktorý  používa  pri  realizácii  diela  dodávateľ  (pracovné  náradie, 
maliarsky materiál a pod.)

čl. IX.
Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľ as úhradou faktúry uhradí zhotoviteľovi penále vo výške 
0,05% za každý omeškaný deň z faktúrovanej sumy.

2. Po nedodržaní dohodnutého termínu ukončenia prác zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi penále 
vo výške 0,05% z ceny diela za každý  deň omeškania.



čl. X
Vyššia moc

1. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné 
strany, napr. Živelné pohromy, vojna  apod.

2. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednoť prijíma právna úprava podľa § 
374 Obchodného zákonníka.

čl. XI
Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  dodržiavať  všeobecné  záväzné  predpisy,  platné  technické  normy, 
špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu čl. III tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinnosti dohodnutých  v tejto zmluve 

zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej  strane, ktorá je porušením povinnosti dotknutá. 
Spôsob  odstúpenia  od zmluvy sa riadi  ustanoveniami  Obchodného zákonníka  a môže ho 
vykonať strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť a ktorá sa o podstatnom porušení tejto 
zmluvy dozvedela.Túto zmluvu možno zrušiť písomnou formou.

čl. XII
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami k zmluve.
2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka.
3. Zmuva  je  vyhotovená  v  3  exemplároch,  z  ktorých  objednávateľ  odbrží  dve  vyhotovenia  a 

zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
4. Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Dolnom Kubíne dňa ...........................                        

.............................................                                                                           ..........................................          
objednávateľ                                                                                                      zhotoviteľ

        DONsP Dolný Kubín                                                                                          Vladimír Fačko


