ZMLUVA O DIELO
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
I.
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ :
V zastúpení :
Bankové spojenie :
IČO :
IČ DPH :
(ďalej len objednávateľ)

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. č.1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
VÚB, a.s., Bratislava - mesto
603481
nie je platca
v zastúpení

Štatutárny zástupca :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
DIČ :
IČ DPH :

Zhotoviteľ:

Pracovisko (katedra) :

Právna forma :

Bankové spojenie :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Štatutárny zástupca :
Splnomocnený zástupca :
(ďalej len zhotoviteľ)

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR
Bratislavy, Junácka ul. č.4, 831 04 Bratislava
Ing. Jozef Chynoranský, riaditeľ
VÚB - Bratislava
42934-012 /0200
2020801695
SK 2020801695

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova ul. č.5
812 43 Bratislava
STU Stavebná fakulta
Katedra stavebnej mechaniky
Radlinského ul. č.11, 813 68 Bratislava
Verejná vysoká škola zriadená zákonom NR SR č. 131/2002
Z.z. o vysokých školách.
Podnikateľskú činnosť vykonáva v súlade s §18 zákona.
Štátna pokladnica, č. ú.: 7000084162/8180
397 687
2020845255
SK 2020845255
doc. Ing. Róbert Redhammer, PhD.- rektor
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - dekan

II.
PREDMET ZMLUVY
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi :
Statický a dynamický posudok, ktorý obsahuje posúdenie železobetónovej dosky na možné
dynamické zaťaženie pri prevádzke štadióna. Predmetná doska sa nachádza v objekte
Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave. Jedná sa o dosku, na ktorej je umiestnená ľadová
plocha. Predmetom zmluvy je len posúdenie existujúceho stavu dosky.

-2Náplňou posudku je experimentálne odmeranie vlastných frekvencií dosky, výpočet vlastných
frekvencií na dynamickom modeli konštrukcie. Posúdenie dosky v prípade vynúteného
kmitania, ktoré vznikne pri podujatiach uskutočnených na ľadovej ploche.
Objednávateľ poskytne projektovú dokumentáciu a scenáre dynamického zaťaženia plochy.
Návrh stavebných opatrení, ktoré môžu byť vyvolané závermi tohto posudku bude riešený
samostatnou zmluvou o dielo.
III.
ČAS PLNENIA
Lehota odovzdania vykonaných prác a ich častí :
Od 30.03.2011 do 30.04.2011.
IV.
CENA PLNENIA
Zmluvná cena bez DPH
Sadzba DPH
Výška DPH
Celková cena

2 380,- €
20 %
476,- €
2 856,- €

Cena prác je stanovená dohodou (Zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov), pričom v cene je zahrnutá aj daň z pridanej hodnoty (Zákon č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty). V prípade zmeny sadzby DPH je zhotoviteľ oprávnený upraviť
cenu o novostanovenú sadzbu DPH.
V.
OSTATNÉ PODMIENKY
1. Zhotoviteľovi vznikne právo na vyhotovenie faktúry dňom nasledujúcim po dni
písomného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
2. Lehota splatnosti faktúry : do 30 dní po obdržaní faktúry.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela zmluvy z viny
zhotoviteľa, má objednávateľ právo uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z dohodnutej ceny časti diela, z ktorej odovzdaním je zhotoviteľ v omeškaní a to za
každý, aj začatý deň omeškania až do splnenia záväzku zhotoviteľa.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením zmluvne dohodnutej ceny diela podľa
čl. IV zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z čiastky, s ktorou zaplatením je objednávateľ v omeškaní a to za každý, aj začatý
deň omeškania až do zaplatenia.
4. Iné ustanovenia (spôsob odovzdania, dokumentácia, iné podmienky) :
Dokumentácia bude odovzdaná v 3 exemplároch, formátu A4 v hrebeňovej väzbe a 2 x na
CD-nosiči.
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Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávateľ
a 2 exempláre zhotoviteľ.

Bratislava, dňa :

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.
primátor

Bratislava, dňa :

Ing. Jozef Chynoranský, v.r.
riaditeľ

Bratislava, dňa :

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., v.r.
dekan Stavebnej fakulty

