
ZMLUVA O DIELO STAVEBNÝCH PRÁc č. 01-04/2012
uzatvorená podľa §536 a nasl. Zák. Č. 513/1991 Zb. ( Obch. zákon)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mestské lesy s.r.o., ČSA 26,97401 Banská Bystrica
IČO: 31642365 IČ pre DPH: SK 2020457142
Spoločnosť zapísaná v OR OS Ban.Bystrica, vložka 321O/S
Zastúpená: Ing.Blažej Možucha, konatel'

Zhotoviteľ: SK-FORES PROFil
IČO: 43 821 685
Spoločnosť zapísa
Zastúpená: Ing.Ivo
Tel.: 055/7898772,
Bank. spojenie: 10'

2.

Predmetom plnenia tejto zmluvy o die~. J. uoUUfi(U V,lOUKOv, lealizuvallle prac a vyKonov
a iných súvisiacich činností podľa prílohy č.1 " Cenová kalkulácia -ponuka 06/03/2012-P"
na výmenu okien v objekte Polesie Harmanec.

3. Čas plnenia

Začiatok realizácie diela je podmienený dňom podpisu zmluvy obidvomi stranami.
Dokončenie diela: 20 pracovných dní od začatia diela. Dodržanie času plnenia zo strany
zhotovitel'a je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého
v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia nie je
v omeškaní so splnením záväzku. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade dokončenia diela
bez zjavných závad v zmysle uzavretej zmluvy, toto prevezme a podpíše protokol
o odovzdaní a prevzatí diela.

4. Cena

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle §3 zákona Č. 18/1996 Zb. o cenách:

Cena bez DPH 8 423,13 EUR
DPH 20 % 1 684,63 EUR
Cena celkom (s DPH) 10 107,76 EUR

5. Platobné podmienky

Dátum odovzdania a prevzatia prác ( " Protokol o odovzdaní a prevzatí diela" ) je dňom
uskutočnenia zdanitel'ného plnenia v rozsahu predmetu plnenia. Za zdaniteľné plnenie
vystaví zhotovitel' daňový doklad - faktúru. Faktúra je splatná po odovzdaní a prevzatí diela.
V prípade, že objednávatel' nepoukáže platbu, uvedenú v tejto zmluve na účet zhotovitel'a (



vyplatí v hotovosti) do 14 dni , má zhotoviteľ právo odmontovať a odobrať výrobky týkajúce
sa stavebného diela.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady a vlastnícke právo

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy,
a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinností.
Zhotoviteľ nezodpovedá za skryté závady existujúcich stavebných konštrukcií, do ktorých sa
majú výrobky osadzovať ( zatekanie dažďovej vody cez škáry panelov, orosovanie prekladov
bočných stien a následovne vznik piesní pri tepelných mostoch, orosovanie skiel okien ).
Záručná doba: - tvarová a farebná stálosť výrobkov - 5 rokov

funkčnosť, nastavenie výrobkov - 2 roky
povrchová úprava vonkajšieho kovania a doplnkov kl'učky, madlá,
stavače krídel) - 2 roky
murárske práce, osadenie parapetných dosiek - 2 roky.

Záručná doba v zmysle Obchodného zákonníka začína plynúť odo dňa odovzdania diela
objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní
bezodkladne po jej zistení písomnou formou voči zhotoviteľovi.
Vlastníkom diela v rozsahu predmetu zmluvy sa stáva objednávateľ po protokolárnom
odovzdaní diela zhotoviteľom, jeho prevzatím a dňom plnej úhrady za dielo. Tovar až do
úplného zaplatenia ostáva majetkom firmy.

7. Podmienky vykonania diela

Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, vyzve objednávateľa pred započatím stavebných
prác k upresneniu nástupu na stavebné práce, zabezpečí podľa zmluvy dopravu výrobkov
a výrobných zariadení.
Odberateľ súhlasí s klasickou montážou za pomoci PUR peny a kotiev, príp.turbošrób.
Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady vzniknuté jeho činnosťou, ale len v rozsahu
hrubých odpadov a v zmysle prílohy č.1 " Cenová kalkulácia" ( okrem starých okien a dverí)
Objednávatel' k realizácii diela poskytne elektrickú energiu, manipulačný priestor, možnosť
používania sociálneho zariadenia objednávateľa ( WC, voda ).

8. Zmluvné pokuty

Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením diela z dôvodu na jeho strane, zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty neodovzdaného diela uvedenej v čl. 4 za každý
deň omeškania.
Ak objednávateľ nesplní dohodnuté lehoty úhrad zaplatí dohodnutú pokutu vo výške 0,05%
z dlžnej sumy uvedenej v čl. 4 za každý deň omeškania.

9. Ostatné ustanovenia a záverečné ustanovenia

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy.
Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 " Cenová kalkulácia II·

Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie si ponechá
objednávatel' a druhé zt

V Banskej Bystrici dňa:

MESTSKÉ LE s.r.o.
974 Ol BANSKÁ BYS R!CA=: iteľ



ZMLUVA O DIELO STAVEBNÝCH PRÁc Č. 01-04/2012
dodatok č.01

uzatvorená podľa §536 a nasl. Zák. Č. 513/1991 Zb. ( Obch. zákon)

1. Zmluvné strany

Objednávatel' : Mestské lesy s.r.o., ČSA 26,97401 Banská Bystrica
IČO: 31642365 IČ pre DPH: SK 2020457142
Spoločnosť zapísaná v OR OS Ban.Bystrica, vložka 3210/S
Zastúpená: Ing.Blažej Možucha, konatel'

Zhotoviteľ: SK-FORES
IČO: 43 821
Spoločnost
Zastúpená
Tel.: 055/ i
Bank. spoj

57
V

Predmetom plnenia tejto zmluvy o UiCiO jC aouaVKa VyIOOKOV, leallZOVarlle prác a výkonov
a iných súvisiacich činností podl'a prílohy č.1 " Cenová kalkulácia -ponuka 06/03/2012-P"
na výmenu okien v objekte Polesie Harmanec.

Na základe požiadavky odberateľa zo dňa 26.04.2012 bude vyhotovenie vchodových
dverí - 2 ks - BIELE z vnútra / ORECH z vonkajšej strany.

3. Čas plnenia

Začiatok realizácie diela je podmienený dňom podpisu zmluvy obidvomi stranami.
Dokončenie diela: 20 pracovných dní od začatia diela. Dodržanie času plnenia zo strany
zhotovitel'a je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého
v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia nie je
v omeškaní so splnením záväzku. Objednávatel' sa zaväzuje, že v prípade dokončenia diela
bez zjavných závad v zmysle uzavretej zmluvy, toto prevezme a podpíše protokol
o odovzdaní a prevzatí diela.

4. Cena
Rozdiel ceny za zhotovenie 2 ks dverí vo farbe BIELA / ORECH je podl'a Cenovej kalkulácie

ponuka 06/03/2012-P -dodatok č.1

Cena bez DPH 370,00 EUR
DPH 20 % 74,00 EUR
Cena celkom ( s DPH) 444,00 EUR

5. Platobné podmienky
Dátum odovzdania a prevzatia prác ( " Protokol o odovzdaní a prevzatí diela" ) je dňom
uskutočnenia zdanitel'ného plnenia v rozsahu predmetu plnenia. Za zdanitel'né plnenie
vystaví zhotovitel' daňový doklad - faktúru. Faktúra je splatná po odovzdaní a prevzatí diela.



V prípade, že objednávatel' nepoukáže platbu, uvedenú v tejto zmluve na účet zhotovitel'a
( vyplatí v hotovosti ) do 14 dni , má zhotovitel' právo odmontovať a odobrať výrobky
týkajúce sa stavebného diela.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady a vlastnícke právo

Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podl'a podmienok zmluvy,
a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinností.
Zhotovitel' nezodpovedá za skryté závady existujúcich stavebných konštrukcií, do ktorých sa
majú výrobky osadzovať ( zatekanie dažďovej vody cez škáry panelov, orosovanie prekladov
bočných stien a následovne vznik piesní pri tepelných mostoch, orosovanie skiel okien ).
Záručná doba: - tvarová a farebná stálosť výrobkov - 5 rokov

funkčnosť, nastavenie výrobkov - 2 roky
povrchová úprava vonkajšieho kovania a doplnkov kľučky, madlá,
stavače krídel) - 2 roky
murárske práce, osadenie parapetných dosiek - 2 roky.

Záručná doba v zmysle Obchodného zákonníka začína plynúť odo dňa odovzdania diela
objednávatel'ovi. Objednávatel' sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní
bezodkladne po jej zistení písomnou formou voči zhotovitel'ovi.
Vlastníkom diela v rozsahu predmetu zmluvy sa stáva objednávatel' po protokolárnom
odovzdaní diela zhotovitel'om, jeho prevzatím a dňom plnej úhrady za dielo. Tovar až do
úplného zaplatenia ostáva majetkom firmy.

7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vykoná dielo na svoje náklady, vyzve objednávatel'a pred započatím stavebných
prác k upresneniu nástupu na stavebné práce, zabezpečí podl'a zmluvy dopravu výrobkov
a výrobných zariadení.
Odberatel' súhlasí s klasickou montážou za pomoci PUR peny a kotiev, príp.turbošrób.
Zhotovitel' odstráni na vlastné náklady odpady vzniknuté jeho činnosťou, ale len v rozsahu
hrubých odpadov a v zmysle prílohy č.1 " Cenová kalkulácia" ( okrem starých okien a dverí)
Objednávatel' k realizácii diela poskytne elektrickú energiu, manipulačný priestor, možnosť
používania sociálneho zariadenia objednávatel'a ( WC, voda ).

8. Zmluvné pokuty

Ak sa zhotovitel' dostane do omeškania so zhotovením diela z dôvodu na jeho strane, zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty neodovzdaného diela uvedenej v čl. 4 za každý
deň omeškania.
Ak objednávatel' nesplní dohodnuté lehoty úhrad zaplatí dohodnutú pokutu vo výške 0,05%
z dlžnej sumy uvedenej v čl. 4 za každý deň omeškania.

9. Ostatné ustanovenia a záverečné ustanovenia

Zhotovitel' vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy.
Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 " Cenová kalkulácia ".
Táto zmluva je v 'o. , . . '10 vyhotovenie si ponechá
objednávatel' a d

V Banskej Bystru

Zhoto: sdnávateľ ,
MESTSK1-f
974 Ol BA sKÁ BYSTR!CA




