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Zmluva o dielo  

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 

Číslo zmluvy Objednávateľa:  ZOD2015001   

Číslo zmluvy Zhotoviteľa:       40M9815/00/00   

 

 

ČLÁNOK I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

1.1  Objednávateľ:  Plus Energia s.r.o. 

Bancíkovej 1/A 

821 03  Bratislava 

Zastúpený:  Ing. Karol Rovný, MBA, konateľ   

 

 IČO:   45 688 443 

 DIČ:   2023092742 

 IČ DPH:  SK2023092742 

 Bankové spojenie: TATRABANKA.    

Číslo účtu :  2922912902/1100 

IBAN:   SK35 1100 0000 0029 2291 2902 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 66973/B 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

 

1.2 Zhotoviteľ:              VUJE, a.s.  

 Okružná 5   

 918 64 Trnava 

Zastúpený:  Ing. Matej Korec, MSc., PhD. - člen predstavenstva 

    Ing. Rudolf Hronkovič - člen predstavenstva 

Zodpovedná osoba za vecné plnenie zmluvy:   Ing. Miroslav Lukáč, špecialista AS 2 

             

 IČO:   31 450 474     

 DIČ:   2020392539     

IČ DPH:  SK2020392539    

 Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.    

Číslo účtu :  6622505027/1111 

IBAN:   SK51 1111 0000 0066 2250 5027   

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 164/T 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

uzatvárajú 

túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“)  
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ČLÁNOK II. 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

2.1  Táto zmluva je vypracovaná na základe objednávky zn. OBV1500019, ktorej predmetom je 

vyhotovenie výskumnej analýzy vplyvov a dopadu seizmického zaťaženia na prevádzkové 

vlastnosti svietidiel PE HB100. 

 

ČLÁNOK III. 

      PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa 

dielo - vyhotovenie výskumnej analýzy vplyvov a dopadu seizmického zaťaženia na 

prevádzkové vlastnosti svietidiel PE HB100.  

3.2  Objednávateľ stanovuje požiadavky na vyhotovenie výskumnej analýzy vplyvov a dopadu 

seizmického zaťaženia na prevádzkové vlastnosti svietidiel PE HB100. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo vo forme záverečnej hodnotiacej správy, ktorú sa 

zaväzuje vypracovať podľa požiadaviek uvedených v bode 3.2 tohto článku zmluvy.  

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo sám, nie je oprávnený poveriť vykonaním diela inú osobu. 

 

ČLÁNOK IV. 

ČAS A MIESTO PLNENIA 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo vo forme záverečnej hodnotiacej správy 

vykonané v súlade s touto zmluvou do 31.12.2015. 

4.2 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa. 

 

ČLÁNOK V. 

    CENA 

5.1  Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela v rozsahu Článku III. tejto zmluvy je vo 

výške 500.,- EUR bez DPH (slovom: päťsto EUR bez DPH) (ďalej len „cena“). 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela bude zaplatená objednávateľom 

zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vykonaní a prevzatí diela v súlade 

s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 

5.3 Do ceny sú zahrnuté všetky náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri plnení zmluvy alebo 

v súvislosti s jej plnením, a teda cena je konečná. 

 

ČLÁNOK VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1   Objednávateľ uhradí cenu za vykonanie diela bezhotovostným prevodom na základe faktúry 

vystavenej zhotoviteľom po riadnom a včasnom vykonaní diela a jeho odovzdaní v súlade 

s touto zmluvou.  

6.2  Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom a včasnom vykonaní diela a jeho odovzdaní  

v súlade s touto zmluvou. 

6.3 Podkladom pre vystavenie faktúry je oboma zmluvnými stranami podpísaný Odovzdávací 

protokol za podmienky v nej uvedeného písomného potvrdenia objednávateľa o riadnom 

vykonaní a odovzdaní diela v súlade s touto zmluvou. Odovzdávací protokol sú oprávnení 

podpísať za zmluvné strany zodpovedné osoby za vecné plnenie zmluvy uvedené v Článku I. 

tejto zmluvy. V  Odovzdávacom protokole zmluvné strany zhodnotia úplnosť a kvalitu 



Číslo zmluvy objednávateľa: ZOD2015001        

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 40M9815/00/00 

                                                                     Strana 3 z 4 

odovzdávaného diela. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť podpísať Odovzdávací protokol, ak 

dielo nebolo vykonané riadne a včas v súlade s touto zmluvou, najmä ak nezodpovedá 

požiadavkám určeným v Článku III. tejto zmluvy alebo odovzdané v termíne uvedenom 

v Článku IV. tejto zmluvy. 

6.4  Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Ak faktúra nebude obsahovať 

zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovené náležitosti alebo prílohy, 

alebo ak vo faktúre budú uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený 

faktúru vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia v lehote jej splatnosti na opravu a zhotoviteľ je 

povinný faktúru bezodkladne opraviť, prípadne vystaviť novú faktúru, pričom nová doba 

splatnosti faktúry sa počíta odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi. 

6.5   Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi vrátane čísla zmluvy podľa evidencie objednávateľa a jej neoddeliteľnou 

prílohou musí byť oboma zmluvnými stranami podpísaný Odovzdávací protokol.  

6.6 Objednávateľ nemešká s úhradou faktúry, ak najneskôr v posledný deň jej splatnosti dal príkaz 

v peňažnom ústave k jej úhrade. 

6.7  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť 

zhotoviteľovi úroky z omeškania podľa § 369a Obchodného zákonníka, a to v sadzbe 

ustanovenej podľa § 1 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 303/2014 Z. z. 

 

ČLÁNOK VII. 

     ZÁRUČNÁ DOBA, VADY DIELA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZMLUVNÉ POKUTY 

7.1 Záručná doba na riadne zhotovené dielo je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania 

a prevzatia diela objednávateľom. V prípade výskytu vád začína záručná doba plynúť odo dňa 

ich odstránenia. 

7.2 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela riadne a včas a jeho odovzdaním 

v súlade s touto zmluvou, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 

z ceny uvedenej v Článku V. tejto zmluvy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty 

nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením záväzku 

zabezpečovaného zmluvnou pokutou. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré Objednávateľ alebo iná právnická osoba oprávnená 

objednávateľom k nakladaniu s výsledkami diela zistili po prevzatí diela. Objednávateľ je 

povinný bez zbytočného odkladu potom, čo vadu zistil, písomne oznámiť zhotoviteľovi zistenie 

vady. 

 

ČLÁNOK VIII. 

      ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo – záverečnú hodnotiacu správu odovzdať objednávateľovi pri 

podpise Odovzdávacieho protokolu v slovenskom jazyku v písomnej forme v troch 

vyhotoveniach a zároveň na dátovom nosiči v jednom vyhotovení.  

8.2 Vlastnícke právo k vykonanému dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom podpisu 

Odovzdávací protokol. 
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ČLÁNOK IX. 

     OSTATNÉ USTANOVENIA 

9.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, požiadavky a podmienky 

týkajúce sa tejto zmluvy.  

9.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu potom, ako sa o tom dozvedel, písomne 

informovať objednávateľa o akýchkoľvek okolnostiach dôležitých pre riadne plnenie zmluvy. 

9.3   Zhotoviteľ sa zaväzuje po odovzdaní diela a/alebo po ukončení zmluvy odovzdať bez zbytočného 

odkladu objednávateľovi všetky veci, ktoré od neho prevzal, vrátane technickej  dokumentácie, 

ktorá mu bola poskytnutá objednávateľom. 

9.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že pokiaľ príslušné právne predpisy neustanovujú inak, dielo nie je 

predmetom práva duševného vlastníctva 

9.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený dielo alebo jeho časť poskytnúť aj iným osobám ako 

objednávateľovi. 

9.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť čiastočne alebo ako celok pohľadávku vyplývajúcu zo 

zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

 

          ČLÁNOK X. 

UKONČENIE ZMLUVY 

10.1  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015. Uplynutím doby uvedenej v predchádzajúcej 

vete zmluva zaniká. 

            

           ČLÁNOK XI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

11.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

11.2  Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží  dva  rovnopisy. 

11.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán. 

11.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená, zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné, zmluvu si prečítali, porozumeli jej 

obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

Zhotoviteľ: 

V Trnave dňa 

 

Objednávateľ: 

V Bratislave  dňa 29.10.2015 

 

Ing. Rudolf Hronkovič 

člen predstavenstva 

 

Ing. Karol Rovný, MBA 

konateľ 

 

 

 

Ing. Matej Korec, MSc., PhD. 

člen predstavenstva 

 

 


