
ZMLUVA O DIELO 
na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:

D.M.,bau s.r.o.
A. Bemoláka 2206 
022 01 Čadca
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 
č. účtu: 0311656146/0900 
IČO: 46731229
Daňové reg. číslo: 2023572969

1.2 Objednávateľ:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Palárikova 1156 
022 01 Čadca 
IČO: 17335493
Daňové reg. číslo: 2020552105

2. Predmet zmluvy:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná 
objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve 
pre objednávateľa vykoná dodávku maľovania chodieb, schodiska, umytia okien a upratanie 
maľovaného interiéru na RÚVZ Čadca Palárikova 1156. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy. 
Za zameranie akcie je zodpovedný zhotoviteľ.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

2.3. Predmetom zmluvy je dodávku maľovania chodieb, schodiska, umytia okien a upratanie 
maľovaného interiéru.

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa

3.1 Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, 
dojednania tejto zmluvy.

4. Čas plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3 
tejto zmluvy v termíne: do 3 dni od podpísania zmluvy
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4.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia 
nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom 
termíne.

4.3 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia - RÚVZ Čadca Palárikova 1156.

5. Spolupôsobenie objednávateľa

5.1 Zhotoviteľ pri prácach dodrží všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej 
časti areálu budovy RÚVZ Čadca.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä 
v sprístupnení priestorov k prevedeniu maliarskych a čistiacich prác, ktorých potreba vznikne 
počas spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 1 dňa od 
doručenia požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže 
poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu.

5.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád.

6. Cena a platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo -  maľovania chodieb, schodiska, umytia 
okien a upratanie maľovaného interiéru je na základe § 9 ods. 2 zákona č. 25/2006 z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cena predmetu diela : 2 909,00 Eur 
Cena spolu : 2 909,00 Eur 
slovom: dvatitícdeväťstodeväť Eur.

6.2 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi 
nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak 
sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.

6.3 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra , vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu 
zmluvy v zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná do 7 dní od jej odoslania objednávateľovi.

7. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 
jeho povinnosti.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4 Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.



7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.

8. Zmluvné pokuty

8.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí

8.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej 
ceny diela za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 7.5 zmluvy.

8.3 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za 
každý deň meškania.

9.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

9.2 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva 
uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých 
touto zmenou.

objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

9. Záverečné ustanovenia

9.3 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno 
vyhotovenie.

V Čadci dňa 06.12.2013

Objednávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
Palárikova 1156 
022 01 Čadca

Zhotoviteľ 
D.M.,bau s.r.o.
A. Bemoláka 2206 
022 01 Čadca



CENOVÁ PONUKA

Č.Ponuky: 00059/13
Dátum vystavenia: November 27, 2013

Objednávateľ: Regionalný úrad Verejného
Zdravotníctva Čadca 

Adresa: Palaríkova 1156 Čadca

Miesto výkonu prác:R.Ú.V.Z. Palaríkova 1156 Čadca
Položka Množstvo
Olepovanie okien,dverí a podlahy 1

Penetrácia stien pred maľovaním cca.780m2

Vyspravovanie prasklín a podkladu pred maľovaním 1

Maľovanie 2x náterom cca.780m2 

Akrylovanie tmelom rohy a okná

Cena za jednotku

145.00 

0,40

126.00 

2,40

Cena spolu

Záverečné upratovanie 

Umývanie okien schodisťa

cca.405bm 0,75

1 115.00

36.00

145.00

312.00

126.00 

1.872,00

303,75

115,00

36,00

V cenovej kalkulácii je zahrnuté maľovanie 3 poschodí vrátanie garáži

Termín dokončenia prác je 3dní od dohody 
Nástup na vykonanie prác ihneď od dohody

- —............v " ........ .............. .v...... ...................................................

CENA 2.909,00

DODÁVATEĽ 
D.M.,bau s.r.o.
A.Bernoláka 2206 Čadca 02201 
ičo:46 731 229 
dič:202 357 2969 
ič dph:Neplatca dph 
Č.účtu:0311656146/0900 Slovenská sporiteľná a.s. 
Telefón:+421 944 090 701 
www.dmbau.sk
Register:Okresný súd Žilina vložka číslo:57040/L

Ponuku vystavil:Marián Najdek tel:0944 090 701 

Ďakujeme za prejavený záujem u našej spoločnosti.

http://www.dmbau.sk

