
I ľ^,: 
Zmluva o dielo č. Q2/TS/ZO OZ KOVO ZSNP a.s. /2014 

podľa Obchodného zákonníka č.513/9IZb. a prísl. noviel, diel 
IX,§ 536 až 565 

i . 

Zmluvné strany: 

OBJEDNÁVATEĽ: ZO OZ KOVO ZSNP , a.s. 
Priemyselná 12 

v 
965 63 Žiar nad Hronom 

ICO: 17053404 
DIČ: 2020533537 
Za spoločnosť koná: Ing. Ncupaucrová Milena -predsedníčka PV OZ KOVO 

Z S N P , a.s. 
Kontaktná osoba: Ing. Neupauerová Milena-predsedníčka PV OZ KOVO 

ZSNP , a.s. 

ZHOTOVÍTE!! : TECHNICKE SLUŽBY Ziar nad Hronom, 
spol. s r .o . , A. Dubčeka 45 v 
965 01 Ziar nad Hronom 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka Č.2034/S 

Bankové spojenie: 
Č.účtu: 
IČO: 31609651 
DIČ: 2020479714 
IČDPI-I: SK2020479714 

Za spoločnosť koná: 
Kontaktná osoba: 

Mgr. Igor Rozenberg , MBA - riaditeľ spoločnosti 
Jarmila Doletinová tel. 6151, 09051892 i 2 



2. 
Predmet zmluvy 

Zhotovileľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná pre 
objednávateľa vo svojom mene a vlastnými pracovníkmi tu uvedené práce: 

2. L IJpratovacie práce, čistiace práce a iné práce, súvisiace s upratovaním alebo čistením 
v priestore objednávateľa Administratívna budova č.d. 126 podľa rozpisu 
vzájomne odsúhlasené zmluvnými stranami. 

2.2. Práce vykonávané trikrát týždenne : 
- kancelárie (vysávanie podláh, utieranie prachu na nábytku, vysýpanie smerných košov, 

utieranie prachu na parapctách) 

2.3. Iné upratovacic práce a čistiace práce súvisiace s upratovaním alebo čistením 
v kanceláriách ,ktoré nie sú v rozpise budú objednávané mesačne na základe samostatnej 
objednávky teleľonicky, e-mailom 

3. 
Doba a spôsob zabezpečenia predmetu plnenia. 

3.1. Táto zmluva o dielo sa uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou a účinnosťou od 
01.08.2014 

3.2.Zhotovileľ sa zaväzuje vykonať dielo vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť v 
súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi. 

3.3.Objednávateľ sa zaväzuje, žc predmet plnenia tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu 
prevezme a zaplatí dohodnutú cenu za jeho vykonanie v dohodnutom termíne splatnosti. 

3.4.0bjednávateľ sa zaväzuje, že umožní zhotoviteľovi vykonávať predmet plnenia v 
dohodnutom rozsahu a bude kontrolovať vykonávanie diela. 

4. 
Cena za plnenie predmetu zmluvy 

Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa 
ustanovenia zákona NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení. 
4.1. Za predmet plnenia v článku 2.1. až 2.2. jc dohodnutá ccna 0,025 €/ in2 /uvedená cena je 
bez DPI 1/ 

4.2. Práce nad rámec dohodnutých podmienok bod 2.3. : 5,0 € / hod. 

4.3. Rozpis priestorov na upratovanie a čistenie: 

trikrát týždenne - kancelárie 70,90 ni2 



4.4.Zhotoviteľ je oprávnený upraviť zmluvne dohodnutú cenu a to vždy od 1.1. príslušného 
roka o priemernú ročnú mieru inflácie podľa štatistického úradu SR 

5. 
Platobné podmienky 

5.1. Platba za predmet plnenia zmluvy podľa bodu 2.1. až 2.3. článku 2 sa bude vykonávať na 
základe mesačných faktúr a odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác, vždy po ukončení 
mesiaca. 

5.2. Kúpna cena, resp. cena diela jc splatná najbližšiu stredu po uplynutí 14 dní odo dňa 
vystavenia faktúry. Uhradením kúpnej ceny sa rozumie odpísanie príslušnej sumy z účtu 
kupujúceho. 

5.3. V prípade, že v priebehu platnosti zmluvy dôjde k podstatnej zmene v predmete plnenia 
bude po vzájomnej dohode vykonaná korektúra platieb a riešená dodatkom k tejto zmluve. 

5.4. V prípade neuhradenia faktúr zhotoviteľovi riadne a včas, zhotoviteľ má právo na úrok z 
omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky za každý deň z omeškania. 

6. 
Podmienky vykonania diela 

6.1. Pri vykonávaní predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ riadi pokynmi objednávateľa a 
zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy a normy týkajúce sa predmetu plnenia a 
predpisy a normy prijaté objednávateľom. 

6.2. Zhotoviteľ vykonáva všetky práce podľa smerníc alebo pracovných inštrukcií svojho 
systému kvality pokiaľ ho má vybudovaný. 

6.3. Objednávateľ zodpovedá za správnosť svojej požiadavky zhotoviteľovi za odovzdané 
podklady . 

7. 
Bezpečnosť práce 

7.1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať prevádzkové, bezpečnostné, protipožiarne, ekologické a 
hygienické predpisy platné v príslušných objektoch. 

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vybavenie svojich zamestnancov riadnymi ochrannými 
pomôckami v mieste vykonávania diela. Rovnako zodpovedá za odbornosť a za školenie 
svojich zamestnancov z hľadiska bezpečnosti prácc. 

8. 
Záručná doba - zodpovednosť za závady 

8.1. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne 
odstrániť nedostatky, na ktoré sa vzťahuje záruka v čo najkratšom termíne. 



8.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu nedostatkov diela uplatní bezodkladné 
po jej zistení v písomnej forme do rúk zhotoviteľa podľa článku 1 tejto zmluvy. 

8.3. Záruka sa nevzťahuje na nedostatky spôsobené neodborným zásahom zo strany 
objednávateľa alebo okolnosťami, za ktoré zhotovíte!" nemôže niesť zodpovednosť. 

9. 
Záverečné ustanovenia 

9.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že technické a cenové inlormácie, ktoré im 
zmluvný partner zveril, nesprístupnia tretím osobám a tieto informácie nepoužijú pre iné účely 
ako pre plnenie tejto zmluvy. 

9.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku 2 tejto 
zmluvy. 

9.3. Meniť alebo doplniť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

9.4. Zmluvu možno vypovedať s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť 
prvým dňom nasledujúceho mesiaca po dni kedy bola doručená písomná výpoveď zmluvy 
druhej zmluvnej strane. 

9.5. K návrhu dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote do 15 dní 
odo dňa doručenia návrhu dodatku druhej strane. 

9.6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, s ktorých každá strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

v Žiari nad Hronom, 24.06.2014 

Za objednávateľa Za zhotoviteľa 
tUfUP Tecbnwkt síuxu» 

mnw.« ilUíf iW iict,',. 
AUaamiw balu. t.ja H i. 

Ing. Neupauerová Milena 
predsedníčka PV OZ KOVO ZSNP. .a.s 

Mgr. Igor Rozenberg, MBA 
riaditeľ spoločnosti 


