
Zmluva o dielo  č. 019-17 
uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 

týmito stranami :  
 

 
Zhotoviteľ 
 
Obchodné meno:                                   ATIPIC, spol. s ro  
so sídlom:                                              Aleja Slobody 3054, 026 01 Dolný Kubín 
v zastúpení:                                           Vladimír Hrkeľ, konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie:                                 Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Dolný Kubín 
Číslo účtu:                                             005 417 4305/0900 
IBAN :                                                   SK11 0900 0000 0000 5417 4305 
IČO :                                                      36 008 117 
IČ DPH :                                                SK2020426210 
Zapis v OR : Okresný súd Žilina, odd. Sro, vložka č. 3546/L 
 

a 
 
Objednávateľ:   
 
Obchodné meno:                                      Dolnooravská nemocnica s poliklinikou  
                                                                  MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín 
so sídlom :                                                 Nemocničná ul.1944/10, 026 01 Dolný Kubín 
v zastúpení :                                              PhDr. Jozef Mintál, MBA, riaditeľ  
Bankové spojenie :                                   Štátna pokladnica 
Číslo účtu :                                               70004810219/8180 
IBAN :                                                      SK61 8180 0000 0070 0048 1029 
IČO :                                                         00 634 905 
DIČ :                                                         2020563754 
IČ DPH :                                                   SK2020563754 
 
 
 

1. Predmet plnenia 
 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa výrobu nábytku, dopravu a montáž na 
miesto určenia  : Oddelenie Urgentného príjmu (časť interné, ECHO) Dolnooravskej NsP Dolný 
Kubín podľa priloženej a ním Prílohy č.1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo. 
         

2. Cena 
 

2.1 Za zhotovenie diela podľa čl. 1 tejto zmluvy je stanovená pevná zmluvná cena, ktorá je bez DPH 
: 12 458,29  EUR (slovom : dvanásť tisíc štyristopäťdesiatosem eur dvadsaťdeväť centov). Súpis 
nábytku podľa Prílohy č. 1.  
                                              
 

     3. Platobné podmienky 
                      
3.1 Objednávateľ prevezme od zhotoviteľa vyúčtovanie formou faktúry. 
3.2 Zaplatenie konečnej faktúry je podmienené vykonaním celého diela, jeho odovzdaním 
a prevzatím podľa dohodnutých podmienok, so splatnosťou do 14 dní od vystavenia faktúry, na účet 
SLSP, a. s. Dolný Kubín, č. ú. IBAN : SK11 0900 0000 0000 5417 4305. 
 
 
 



4. Doba plnenia 
  

4.1 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  odovzdať a nainštalovať ho na miesto určenia do termínu  30. 4. 2017. 
        
 

5. Ostatné podmienky 
 

5.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť pre zhotoviteľa takú súčinnosť, aby bolo možné 
realizované práce a služby ukončiť podľa ustanovení tejto zmluvy. 
5.2  Práce a služby, ktoré sú predmetom zmluvy prevezme za objednávateľa  poverený pracovník. 
5.3 Zhotoviteľ je povinný práce a služby špecifikované v čl. I  zmluvy vykonať odborne 
a v dojednanom čase. 
5.4  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od zmluvy alebo zrušenia zmluvy zo strany 
objednávateľa, objednávateľ uhradí náklady vzniknuté zhotoviteľovi v súvislosti s predmetom 
zmluvy. 
5.5 Záručná doba 24 mesiacov. 

 
6. Záverečné ustanovenia 

 
6.1 Túto zmluvu  možno  zmeniť alebo zrušiť len výslovným obojstranným potvrdením,       
zmluvným  ujednaním, podpísaním  oprávnenými  zástupcami oboch strán. To sa týka 
predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. 
V obidvoch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou bez splnenia 
ktorej, nie je možné uplatňovať právo na zvýšenie respektíve zníženie ceny v zmysle ustanovenia   
§ 549 Obchodného zákonníka. 
6.2 Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, pričom zhotoviteľ obdrží jeden výtlačok a 
objednávateľ obdrží dva výtlačky. 
6.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve  dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z nej nevyplývajúce a 
vznikajúce Obchodným zákonníkom. 
6.4 Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obstarávateľa. 
 
   
       
V Dolnom Kubíne, dňa ..................................... 
 
 
    
 
 
 
 
 
________________________________                       ________________________________               
                    Zhotoviteľ                                                                      Objednávateľ   
                Atipic, spol s r.o.                                                    Dolnooravská NsP Dolný Kubín  
       
   

 


