
Zmluva o dielo č. 1/2013 

 

I. Zmluvné strany 

Odberateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

  Cyprichova 42 

831 05 Bratislava 

v zastúpení PhDr. Ľubomír Páleník, CSc – riaditeľ 

kontaktné osoby Soňa Demová, Pavel Jankov 

IČO: 00681385 

DIČ: 2020796415 

Bank.spojenie: Štátna pokladnica 

Č.účtu. 70000 65 164/ 8180 

 

ďalej len „odberateľ“ 

 

 

Zhotoviteľ: Peter  Piják – THP-stav 

  023 51 Raková 1483 

  IČO: 46776435 

DIČ: 1083494280 

Bank.spojenie: VÚB a.s. 

Č.účtu: 2676995756/0200 

 

ďalej len „zhotoviteľ“ 

 

Uzatvárajú zmluvu o dielo č. 1/2013  

 

II. Predmet diela 

 

2.1 Oprava a úprava časti priestorov budovy Výskumného ústavu detskej psychológie 

a patopsychológie (VÚDPaP) – časť Detské centrum- prízemie-vyšetrovne, nachádzajúcej sa 

na ul. Cyprichova 42, Bratislava – Krasňany na základe cenovej ponuky predloženej 

zhotoviteľom dňa 26.07.2013 

 

III. Termín plnenia 

 

3.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v tejto zmluve zrealizuje a odovzdá 

dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej pri osobnej obhliadke priestorov. 

Začatie prác:   12.08.2013 

Ukončenie prác: 23.08.2013 

 

3.2  Objednávateľ sa zaväzuje umožniť  plnenie zmluvy denne v čase od 07.00 hod – 18.00 

hod. 

 

 



 

3.3  V prípade prerušenia realizácie diela resp. jeho časti, ktoré vznikne prekážkou zo strany 

objednávateľa, môže zhotoviteľ primerane predĺžiť termín dokončenia diela, alebo jeho 

príslušnej časti bez toho, aby bol v omeškaní so svojím plnením. Týmto nie je dotknutý nárok 

zhotoviteľa na náhradu škody.  

 

3.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje v stanovenom termíne odovzdať priestor v stave spôsobilom na 

riadny výkon- prevádzku zariadenia. 

 

IV. Cena a fakturácia 

 

4.1  Cena diela bude stanovená na základe cenovej ponuky, ktorú zhotoviteľ predložil 

odberateľovi v celkovej sume 2 485,61 Euro (slovom : dvetisícštyristoosemdesiatpäť Euro 

a šesťdesiat centov) vrátane DPH. Zhotoviteľ bude faktúrovať cenu diela po ukončení 

a odovzdaní diela na základe skutočne vykonaných prác.  

 

4.2  V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela – doprava, demontáž, 

likvidácia odpadu,  poistenie počas prác. 

 

4.3  Prílohu k tejto zmluve tvorí položkový rozpočet diela. Zmluvné strany berú na vedomie, 

že cena realizačnej ponuky bola spracovaná na základe uskutočnených výmer priestorov.  

 

4.4 Konečná suma môže byť navýšená maximálne v tolerancii 10 % z dôvodu 

nepredvídaných prác po odsúhlasení s odberateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní 

prác naviac použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny ako použil pri spracovaní ponuky. 

 

V. Sankcie 

 

5.1  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách: 

- zhotoviteľ uplatní 0,5 % sankciu voči odberateľovi za každý deň z omeškania úhrady 

faktúry 

- odberateľ uplatní 0,5 % sankciu voči zhotoviteľovi za každý deň omeškania termínu 

ukončenia prác. 

 

VI. Záruka a zodpovednosť za vady 

 

6.1 Zhotoviteľ poskytuje odberateľovi záruku na vykonané práce 24 mesiacov od odovzdania  

prác odberateľovi. 

 

6.2  Prípadnú reklamáciu vady  predmetu plnenia tejto zmluvy je objednávateľ  povinný 

uplatniť u zhotoviteľa ihneď po zistení vady, a to písomnou formou i s popisom, ako sa táto 

vada prejavuje. 

 

6.3  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady diela počas záručnej doby, má 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť. 

 



6.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia 

v zmysle ods. 6.1 a 6.2 článku VI. tejto zmluvy do 24 hodín od uplatnenia reklamácie 

objednávateľa a vady odstrániť v čase, ktorý je technicky možný ako najkratší, bez 

zbytočného odkladu. 

 

VII. Ostatné dojednania 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie požiarnych a bezpečnostných predpisov na 

pracovisku počas výkonu prác u svojich zamestnancov .  

 

7.2  Zhotoviteľ je povinný v priestoroch budovy a prístupových komunikáciach udržiavať 

čistotu a poriadok, odstraňovať priebežne na svoje náklady odpady, stavebnú suť a nečistoty 

vzniknuté pri vlastnej činnosti. 

 

7.3  Zhotoviteľ bude priebežne informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela. 

 

7.4 Dielo ja riadne ukončené a prevzaté podpísaním protokolu a odovzdaní a prevzatí diela 

poverenými pracovníkmi oboch zmluvných strán. V prípade, ak objednávateľ odmietne 

prevziať dielo, spíše zápis o odmietnutí prevzatia diela s uvedením svojich dôvodov. 

 

VIII. Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 dostane každá zmluvná 

strana. 

 

8.2  Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami, účinnosť 

nadobúda dňom odovzdania a prevzatia priestorov objednávateľom  zhotoviteľovi. 

Právna účinnosť nadobúda od nasledujúceho dňa po zverejnení na centrálny register 

zmlúv. 

 

 

 

V Bratislave  12.08.2013 

 

 

Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

PhDr. Ľubomír Páleník                  Peter  Piják 

       riaditeľ             

  

 

 

 

 



 

 

 

Odovzdávací a preberací  protokol 

 

 

 
Odovzdávajúci:  

            Peter  Piják – THP-stav 

  023 51 Raková 1483 

„zhotoviteľ“ 

 

 

Preberajúci: 

  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

  Cyprichova 42 

831 05 Bratislava 

v zastúpení PhDr. Ľubomír Páleník, CSc – riaditeľ 

kontaktné osoby Soňa Demová, Pavel Jankov 

                    „objednávateľ“ 

 

 

Práce na základe Zmluvy o dielo č.1/2013 boli odovzdané zhotoviteľom a prevzaté  

objednávateľom dňa 23.08.2013, a to s nasledovným záverom: 

 

- bez závad 

 

 

 

 

- so závadami: 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 23.08.2013 

 

 

 

_______________________      _______________________ 

Odovzdávajúci – zhotoviteľ        preberajúci - objednávateľ 


