
1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
zastúpený: 

Zmluva o dielo č. 217/2021

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
(ďalej len „Zmluva") 

1. Zmluvné strany

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
00317209 
2021339276 
Prima banka Slovensko a.s., pobočka Dubnica nad Váhom 
SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor 

osoby oprávnenie na rokovanie 
vo veciach Zmluvy: Bc. Jozef Králik, vedúci SÚ, oddelenia investičnej výstavby, životného prostredia 

a dopravy, na základe poverenia 
Telefón: 
Email: 
(ďalej len ako „Objednávateľ") 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
zastúpený: 
Telefón: 
Email: 
(ďalej len ako „Dodávateľ") 

0910 960 939 
jozef.kralik@dubnica.eu 

značenie.sk, s.r.o 
Východná 301/40, 971 01 Prievidza 
50577557 
2120375389 
OBERBANK AG, Žilina 
SK67 8370 0000 0062 1110 7294 
Ing. Jaroslav Mäsiar 
0905520518 
znacenie@znacenie.sk 

II. Predmet Zmluvy

2.1 Všeobecné ustanovenia: 

2.1.1 Názov: Výmena zábradlia 161 smer Tesco v Dubnici nad Váhom 

2.1.2 Druh/y: Tovar/Stavebné práce 
2.1.3 Zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO")

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy 

2.2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie nového zábradlia, demontáž pôvodného zábradlia a montáž nového 
zábradlia pri komunikácii pri hlavnej ceste na Obchodnej ulici, smer Tesco v Dubnici nad Váhom po obidvoch 
stranách. Zábradlie vyžaduje aj stavebné úpravy pre kotvenie (betónové pätky), na ktoré sa bude kotviť. 
Celková dÍžka zábradlia je 329 bm. 
Rozsah prác: 

a) čiastočné rozobratie zámkovej dlažby
b) výkop a betonáž pätiek
c) dodávka a montáž zábradlia Z2 a Z3
d) spätná úprava okolia

(ďalej len „Plnenie") 

2.3 Osobitné poiiadavky na Plnenie: 

2.3.1 Vrátane dopravy a montáže na miesto plnenia. 
2.3.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať Plnenie, ktoré nebude v požadovanej kvalite podľa technickej 

špecifikácie predmetu zákazky, resp. ktorého súčasť nebude po posúdení zástupcom Objednávateľa 
vyhodnotená ako ekvivalentná. Rozhodnutie zástupcu Objednávateľa o nedostatočnej kvalite, resp. o 
neekvivalentnosti musí byť písomne odôvodnené. 
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5.4 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá 
právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, 
ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami. 

S.S Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody 
k tejto Zmluve neexistujú. 

5.6 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden 
rovnopis a Dodávateľ jeden rovnopis. 

5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu 
neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. 
Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy. 

5.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 
Príloha č. 1- Cenová kalkulácia - ocenený výkaz výmer 

5.9 Prílohou tejto Zmluvy sú aj Všeobecné zmluvné podmienky mesta Dubnica nad Váhom, ktoré sú zverejnené 
na https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky-1/ 

V Dubnici nad Váhom, dňa 24.08.2021 

Za Objednávateľa 

Bc. Jozef Králik 
vedúci SÚ, odd. investičnej výstavby, 
životného prostredia a dopravy 

V Prievidzi, dňa .... frf.. .. !. .. <!,..(-'-../. ,17 

Za Dodávateľa 

 
meno, priezvisko, funkcia 
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