
Zmluva o dielo č. 04/2014 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 
 
 

Zmluvné strany: 
 
1. Objednávateľ:  
Obchodné meno:    Stredná zdravotnícka škola                                                                            
Sídlo:                      Levočská 5, 058 50 Poprad  
Zastúpený:              Mgr. Miroslav Bednár – riaditeľ školy  
IČO:                        00606791                                      
DIČ:                       2020651732  
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:              7000513457/8180 
IBAN                      SK27 8180 0000 0070 0051 3457 
Tel: 0527722704 
 (ďalej len ,,objednávateľ") 
 
 
2. Zhotoviteľ  
Obchodné meno:   Š & L stav, s.r.o. 
Sídlo:     Smreková 8/31,  053 11 Smižany,  
Zastúpený:      Ján Šimonovič – konateľ spoločnosti 
IČO:    36581305 
DIČ:    2021854802 
IČ DPH:                   SK2021854802 
Zapísaný v obchodnom registri: OS Košice, Odd.Sro,vl.č. 15109/V 
Bankové spojenie:   Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu:   4016077334/7500 
IBAN                                      SK7275000000004016077334 
/ďalej len „zhotoviteľ“/   
  
 

Preambula 
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom 
obstarávaní  č. 25/2006 v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 58 písm. i)  
zákona na základe priameho rokovacieho rokovania. 

 
1. Predmet  zmluvy 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo 
„Oprava fasády budovy školy a prístavby“– doplňujúce stavebné práce“ (ďalej len „dielo“ 
alebo „stavba“) a záväzok objednávateľa zaplatiť cenu za vykonané  dielo. 
1.2. Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sú stavebné úpravy, vrátane 
dodávky materiálu na stavbe - v rozsahu  prejednaných doplňujúcich prác, platných STN 
a požiadaviek objednávateľa na rozsah prác. Doplňujúce práce sú technicky neoddeliteľné od 



pôvodného plnenia zmluvy a sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej Zmluvy o dielo  č. 02/2014 
uzatvorenej dňa 02.10.2014. Rozsah doplňujúcich prác tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
Miesto plnenia: Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, 058 50 Poprad.     
Termín plnenia: do 15.12.2014.                                                                        
1.3 Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne, zhotoviť dielo vo 
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v súlade so zmluvou a spôsobom 
dohodnutým v Zmluve o dielo  č. 02/2014 uzatvorenej dňa 02.10.2014 za spoluúčasti 
objednávateľa. 

   

2. Cena diela a platobné podmienky 
 

2.1 Cena diela  v rozsahu plnenia podľa čl. 1. tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej 
ponuky zhotoviteľa, je dojednaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách v znení neskorších predpisov  takto: 

 
Cena diela bez DPH :                  8 488,48    
sadzba DPH 20 %  :                      1 697,70    
Cena diela celkom, vrátane DPH :     10 186,18 EUR  (slovom: desať tisíc sto 
osemdesiatšesť eur 18/100 centov) 
 
Súčasťou tejto zmluvy je položkovitý rozpočet – doplňujúce práce (naviac práce) zhotoviteľa 
– príloha č.1. 
 
2.2  DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela. 

 

 
3. Záverečné ustanovenia 

3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy sú platné v znení Zmluvy o dielo  č. 02/2014 uzatvorenej 
dňa 02.10.2014.  
3.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu  oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť   dňom nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke objednávateľa. 
3.3 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch,  jeden  pre objednávateľa a jeden 
pre zhotoviteľa. 
 
V Poprade , 29.10.2014 
 
     Za zhotoviteľa:                                                         Za objednávateľa: 
 
 
................v.r.........................                                                       ..............v.r.......................... 
Ján Šimonovič      Mgr. Miroslav Bednár 
     konateľ                riaditeľ 


