
 Č : 03 / 2014                                                                                                       

 

Z M L U V A    O    D I E L O 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 

Čl.I. Zmluvné strany 
 

I.1.Objednávateľ:    

 

VADAŠ s.r.o. 

Pri Vadaši 2 

943 01 Štúrovo 

IČO:                         34 136 215 

IČ DPH:                    

v zastúpení / aj vo veciach zmluvných /: Ing. Endre Hogenbuch 

Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:Ing. Endre Hogenbuch 

 

   

I.2.Zhotoviteľ:      
 

SIGNUM Slovakia s.r.o. 

P. Pázmaňa 2020/30 

927 01 Šaľa     

IČO:   44 282 516 

IČ DPH:    

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:   

č.telefonu:   

e-mail :    

v zastúpení / aj vo veciach zmluvných / :  Ing. Peter Teleky – konateľ 

Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Csaba Liptai – konateľ 

 

 

Čl.II.-Predmet zmluvy 

 

1/Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela : „Hydroizolácia detského bazéna na 

termálnom kúpalisku – VADAŠ, Štúrovo“ podľa cenovej ponuky: 

038/2014 zo dňa 20.3.2014  
Táto cenová ponuka tvorí neoddeliteľnú súčast zmluvy. 

 

Čl.III. Termíny zhotovenia diela 
 

1/Zhotoviteľ zrealizuje dielo,ktoré je predmetom tejto zmluvy v termíne : 

 

Začiatok:      7.4.2014 

Ukončenie:     28.4.2014 

 

2/V prípade, že poveternostné vplyvy /dážď, náporový vietor, sneh, teploty pod 0º C/ zabránia 

prácam, presúva sa termín ukončenia o zodpovedajúci počet dní. 



 3/Skončením prác sa rozumie protokolárne odovzdanie dokončeného diela bez vád 

zhotoviteľom  objednávateľovi. 

4/Prípadné naviac práce vyžiadané objednávateľom a dohodnuté v dodatku k tejto zmluve, 

budú mať osobitný termín plnenia. 

 

 

 Čl.IV. Cena diela 
 

1/Zmluvné strany dohodli cenu diela vo výške :       

25.996,45,- € + 20% DPH = 31.195,74,- € vrátane DPH (slovom 

tridsaťjedentisícstodeväťdesiatpäť 74/100) 

 

2/Po ukončení prác bude vystavená konečná faktúra vo výške 31.195,74 EUR vrátane DPH. 

Splatnosť tejto faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. 

 

3/V prípade nedodržania lehoty splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od 

objednávateľa zaplatenie penále vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky, za každý deň omeškania 

v zmysle ust. § 300 Obchodného zákonníka..  

 

4/V prípade omeškania ukončenia prác má objednávateľ právo účtovať zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z  dohodnutej ceny prác  za každý deň omeškania, v zmysle 

ust. § 300 Obchodného zákonníka. 

 

 

Čl.V. Zmluvné dohody 
 

1/Objednávateľ bezodplatne zabezpečí zdroj el.energie / 380 V /, s ističom minimálne 32A.  

 

 

Čl.VI. Odovzdanie diela a záručná doba 
 

1/Dielo sa odovzdá resp. preberie na základe Protokolu o odevzdaní a prevzatí.  

 2/Objednávateľ je povinný dielo prevziať, ak je úplne, dokončené a odskúšané, ak nemá 

vady, stavenisko je vyčistené a vypratané, do 2 dní od zahájenia preberacieho konania. 

3/Zhotoviteľ je povinný ihneď odstrániť nedostatky zistené pri preberacom konaní na svoje 

náklady, bez  nároku na predĺženie termínu plnenia. 

4/Zhotoviteľ poskytuje záruku na funkčnosť hydroizolácie po dobu 10 rokov. Záručná doba 

začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. V prípade likvidácie 

firmy zhotoviteľa počas záručnej doby prechádza záruka na jeho právnych nástupcov, o 

ktorých bude objednávateľ písomne upovedomený. 

5/Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby na základe reklamácie odstráni na vlastné 

náklady všetky nedostatky spôsobené vadným plnením. 

6/Zhotoviteľ sa zaväzuje začať reklamačné konanie do 2 dní od doručenia reklamácie a 

oprávnene reklamované vady odstrániť do dohodnutého termínu.  

7/Zhotoviteľ prehlasuje, že v prípade vzniku škody tretím stranám pri prácach spojených so 

zhotovovaním diela tieto škody na vlastné náklady bez zbytočných odkladov odstráni. 

V prípade neodstránenia škôd zhotoviteľom, do obojstranne stanovených termínov, je 

objednávateľ oprávnený škody na náklady zhotoviteľa odstrániť a požadovať ich zaplatenie, 

prípadne započítať s nezaplatenou časťou ceny diela.  

 



 

Čl.VII. Právne predpisy 
 

Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy. 

Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 

 

Čl.VIII. Záverečné ustanovenia 
 

1/Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len 

vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok a obojstranne podpísané. Návrhy dodatkov 

môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. 

2/V prípade, že pri uzavieraní dodatkov k tejto zmluve dôjde medzi stranami k rozporom, 

môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd. 

3/Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. 

Každá zo zmluvných strán obdrží po 1 vyhotovení. 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 1.4.2014 

 

 

 

 

 

 

Zhotoviteľ                                                                                    Objednávateľ 

 
 

 

 

 

 


