
I. Zmluvné strany 

1 1 . Objednávateľ: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
Jána Švermu č.43, Banská Bystrica 97404 
p. Ing. Darina Kylianová - predsedníčka IČO: 30810787 

DIČ: 2021105724 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.účtu: 7000060734/8180 

1 2. Zhotoviteľ: Stavomontáže KOVO-SKLO Banská Bystrica, s. r.o. 
Stavebná 23, Banská Bystrica IČO: 31596401 
p.JANČIAR Ondrej - riaditeľ spoločnosti, konateľ IČ DPH: SK 2020454370 
p.FRIM Dušan - konateľ 
p.HRAŠKO Ján-konateľ 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica, oddiekSro, vložka č. 1562/S 
Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica č. účtu: 4192749312/0200 

I I . Predmet zmluvy. 

111. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo, pre objednávateľa vyhotoví stavebné 
práce na diele pod obchodným názvom : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Banská Bystrica -
oprava presklenia spojovacej chodby. 

112. Predmet zmluvy a rozsah remeselných prác je vymedzený položkovitou ponukovou cenou zo dňa 17.8.2006. 
113. Cenová ponuka je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
114. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
115. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí dohodnutú cenu. 

III. Čas plnenia. 

1111. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy vymedzený v čl. II tejto zmluvy v termíne: 
Začatie prác: 11.9.2006. 
Ukončenie prác: 29.9.2006. . 

1112. Termin ukončenia prác sa v prípade nepriaznivých povetrnostných podmienok posúva o počet dní, počas ktorých 
nebolo možné z tohto titulu práce vykonávať. 

1113. Ak dodávateľ ukončí dielo, resp. jeho časť pred dohodnutým termínom, objednávateľ dielo prevezme v termíne 
dohodnutom zúčastnenými stranami. 

IV. Cena diela 

IV1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.ll, bola zmluvnými stranami dohodnutá 
v zmysle Zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške: 

CENA BEZ DPH: 343.600,-Sk 
DPH 19%: 65.284,-Sk 
CELKOM S DPH: 408.884.- Sk 

(Slovom: Štyristoosemtisícosemstoosemdesiatštyri slovenských korún.) 



S t r a n a č . 2 

V. Platobné podmienky 

V I . Celkové vyúčtovanie ceny diela vykoná zhotoviteľ vo faktúre, ktorú je oprávnený vystaviť deň nasledujúci po 
odovzdaní diela. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

V 2. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis prác odsúhlasený objednávateľom. 

VI. Záručná doba - zodpovednosť za vady 

V I I . Záručná doba je zhotoviteľom stanovená 36 mesiacov, od dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela. 

VI2. Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť vady do 5(päť) dni od dňa oznámenia vady objednávateľom. 
VI3. Za vadu sa nepovažuje porucha spôsobená neodborným zásahom na diele objednávateľom 

resp. treťou osobou. 
VI4. Náklady spojené s odstránením takejto vady znáša objednávateľ. 

VII. Podmienky vykonania diela 

V I I I . Zhotoviteľ sa zaväzuje pri svojej činnosti dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia. 
Zároveň je povinný dodržiavať predpisy o požiarnej ochrane a ekologické zásady podľa platnej legislatívy. 

VII2. Zhotoviteľ počas realizácie až do riadneho odovzdania diela zodpovedá za ním spôsobené škody 
a zaväzuje sa ich odstrániť. 

VII3. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi v dohodnutom termíne. 
VII4. Objednávateľ je povinný zabezpečiť stavenisko proti vstupu cudzích osôb kvôli ich ochrane. 
VII5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezodplatne el. energiu pre realizáciu prác a miestnosť na uloženie 

materiálu, náradia a prezliekanie pracovníkov. 
VII6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

VIII. Záverečné ustanovenie 

VII11. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory riešiť prednostne rokovaním a len po vyčerpaní všetkých možností, 
tieto spory riešiť súdnou cestou. 

VIII2. Text zmluvy môže byť menený alebo doplňovaný len formou písomných dodatkov, ktoré platia len vtedy, ak boli 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán riadne potvrdené a podpísané. 

VIII3. Táto zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
VIII4. Je vyhotovená v štyroch exemplároch, pre každú zmluvnú stranu po dvoch exemplároch. 

V Banskej Bystrici dňa:....22.8.2006. V Banskej Bystrici dňa: 21.8.2006 


