
DODATOK K ZMLUVE O DIELO
/ktorá bola uzatvorená dňa 16.7.2013/

na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

MIMORIADNE A HAVARIJNÉ PRÁCE

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:

1.2 Objednávateľ:

Miroslav Hazda 
MZ-COLOR 
Veľký Klíž 113 
IČO: 41681797 
číslo účtu: 0260490667/0900

Základná škola 
J. Hollého 696/3 
Topoľčany

2. Predmet zmluvy

Suterén:

Počítačové miestnosti:

Kotolňa:

Celková plocha na maľovanie 228,78 m2 x 5,00 eur = 
Odstránenie plesne: - náter proti plesni BIOZOR 

- náter proti plesni CITRO 
maľby 263,00 m2 x 1,70 eur =
sokel 96,00 m2 x 6,00 eur =
zárubne 26 ks x 15,00 eur =
dvere 44,60 m2 x 5,00 eur =
náter fasády 72,00 m2 x 4,00 eur =
náter potrubia 102,00 bm x 1,50 eur =

1143,90 eur

447,10 eur
576.00 eur
390.00 eur
223.00 eur
288.00 eur
153.00 eur

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo maliarske a natieračské práce v priestoroch Základná 
škola, Hollého 1, Topoľčany.

Cena predmetu diela : 3221,00 Eur 

slovom: tritisícdvestodvadsaťjedna Eur.

Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v zmysle 
bodu 2. Faktúra bude splatná do 7 dní od jej odoslania objednávateľovi.



3. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2, tejto zmluvy v 
termíne:

3.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 
dojednaného v tejto zmluve.

3.3 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia: Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany.

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

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

4.3 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.

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

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

5.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

5.2 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.

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

V Topoľčany dňa 14.10.2013

Začiatok prác: 14.10.2013 Ukončenie prác: 22.10.2013

4. Zodpovednosť za závady, záruka

5. Záverečné ustanovenia


