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ZMLUVA O DIELO 
č. 99/2021 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov 

ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom 
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpená: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: PhDr. Richard Benech 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO 
DIČ: 

SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
00317209 
2021339276 
(ďalej ako „objednávate!"') 

Registrovaný pre daň podľa § 7 a § 7a Zákona č. 222/2004 Z. z. 

Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
IBAN: 
Dátum narodenia: 
Číslo OP: 

Mgr. art. Ľubomír Mikle 
Brancska 11, 851 05 Bratislava 

(ďalej ako „zhotovitel"') 

Článok 1. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie diela: 
Realizácia inštalácie a demontáže vlastných autorských plastík v rámci podujatia 
Konverzia 2021 v Dubnici nad Váhom. 
Výstavné prvky, plastiky sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na základe vypracovaného 
rozpočtu a dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve riadne a včas 
odovzdať objednávateľovi. 

3. Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, 
dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií, 
bezpečnostné predpisy a nariadenia. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne vykonané dielo zaplatí dohodnutú cenu 
a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

5. Rozsah prác zo strany zhotoviteľa bude vykonaný v zhode s navrhovaným rozpisom prác 
podľa cenovej ponuky zhotoviteľa. Prípadné zmeny alebo práce naviac oproti prácam 
dohodnutým v cenovej ponuke, musia byť vopred dohodnuté a odsúhlasené 
objednávateľom. Na tieto zmeny musí byť spracovaný písomný dodatok k tejto zmluve 
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o dielo. Práce, ktoré budú zrealizované pred podpísaním dodatku k zmluve o dielo, 
nebudú zhotoviteľovi uhradené. 

Článok II. 
Čas a miesto plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť a odovzdať dielo objednávateľovi v termíne do 16. mája 
2021 na území mesta Dubnica nad Váhom. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje ponechať 
nainštalované dielo na mieste inštalácie do 30. 1 O. 2021 . Dielo bude vytvorené 
a odovzdané v nasledujúcom priestore: 
a) Dielo: Future sound of žmolenie 

Miesto inštalácie: podzemné garáže na Nám. Matice Slovenskej Dubnica nad Váhom 

2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania 
plnenia dohodnutého termínu. 

Článok III. 
Cena diela 

1. Cena za riadne a včasne vytvorené dielo je stanovená v súlade s platnými cenovym1 
ponukami predloženými zhotoviteľom na predmet tejto zmluvy o dielo, vo výške 100 € 
(slovom: jednosto eur). Uvedená suma zahŕňa odmenu za všetky inštalácie 
špecifikované v článku II. ods. 1. tejto zmluvy. 

2. Cena za dielo platí za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní kvalitatívnych 
a technických podmienok určených v príslušných predpisoch a podkladoch, ktoré mu 
objednávateľ odovzdal pre vykonanie diela. 

Článok IV. 
Platobné podmienky a zmluvné pokuty 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe úhrady ceny diela: 
1. Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne a včasne 

vykonané dielo. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela prevodom na účet, do 14 dní 

od inštalácie diela. 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu plnenia diela zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela a to v termíne do 15 dní od 

doručenia písomnej výzvy objednávateľa . 
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Článok V. 
Odstúpenie od zmluvy 

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. 
Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané 
služby. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

2. Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť ak zhotoviteľ poruší ustanovenia tejto 
zmluvy nedodržaním predmetu a času plnenia stanovené v článku 1. a II. tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade. ak objednávateľ neplní svoje zmluvné 
povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác 

4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, 
okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné 
sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou. 

Článok Vl. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli , že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou 
dohodou. Ak by s ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou. 

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas oboch účastníkov. 
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. 

Jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a jedno vyhotovenie objednávateľ. 
4. Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná v súlade s§ 

47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

Príloha: Zoznam diel 

V Dubnici nad Váhom, dňa ..................... . 

Za objednávateľa: 

Mgr. et Mgr. Peter Wolf 
Primátor mesta 

V Bratislave, dňa . . ............... . 

Za zhotoviteľa: 

Mgr art. Ľubomír Mikle 
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