
Z m l u v a   o   d i e l o  č. 4/2012 
Uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

I. 
ZMLUVNÉ   STRANY 

 
 
OBJEDNÁVATEĽ:                  Slovenská obchodná inšpekcia  
                                                  Ústredný inšpektorát 
                                                  Prievozská  32, p. p.  29 
                                                  827 99 BRATISLAVA 
 
Štatutárny  zástupca:                 RNDr. Nadežda Machútová 
                                                  ústredná riaditeľka SOI                                                    
                                                   
Bankové  spojenie :                  Štátna pokladnica Bratislava 
                                                  7000065105/8180 
IČO:                                          17331927 
 
 
                                                                           a 
 
DODÁVATEĽ:                        BOCA BB s.r.o. 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.21378/S 
                                                  Dolná 52 
                                                  974 01 Banská Bystrica 
 
Štatutárny zástupca:                 Igor Országh 
                                                 Brezová 12 
                                                 974 01 Banská Bystrica 
 
                                                 Marta Országhová 
                                                 Brezová 12 
                                                 974 01 Banská Bystrica 
 
Bankové spojenie:                   Tatra banka 
                                                 2921867951/1100 
 
IČO:                                         46 486 933 
IČ DPH:                                   SK2023398509 
                      
                       

II. 
Predmet zmluvy 

 
          Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa 
drobné údržbárske práce a údržbárske práce týkajúce sa odpratávania snehu okolo objektu v správe 
SOI na Dolnej  č. 46 v Banskej Bystrici. 



 
III. 

Rozsah a obsah predmetu plnenia 
 
         Dodávateľ sa zaväzuje, že drobné údržbárske práce a práce týkajúce sa úpravy okolia 
vrátane odpratávania snehu okolo objektu v správe SOI na Dolnej ulici č. 46 v Banskej Bystrici 
bude vykonávať zamestnancom  p. Jaroslavom Hritzom, na základe písomnej objednávky. 

 
 

IV. 
Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

 
1.        Pri  plnení predmetu tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné 
           predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy. 
 
2.         Dodávateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí pri plnení poprípade vadným plnením 
           predmetu zmluvy a je povinný spôsobené škody objednávateľovi nahradiť, resp. 
           odstrániť na vlastné náklady bez zbytočného odkladu. 
 
3.        Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 
                             
 
 

V. 
Čas plnenia predmetu zmluvy 

 
          Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 04. 2012  do 31. 03. 2015, s výpovednou 
          lehotou 1 mesiac, ktorá začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení  
          výpovede. 
 
 
 

VI.      
Cena predmetu plnenia a platové podmienky 

 
1.        Zmluvné strany určili cenu 4,20 € vrátane DPH za jednu odpracovanú hodinu. 
 
2.        Dodávateľ bude fakturovať predmet zmluvy mesačne, na základe súpisu prác 
           a odpracovaných hodín odsúhlasených riaditeľom Inšpektorátu SOI v Banskej Bystrici 
           pre Banskobystrický kraj, vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. 
 
3.       Objednávateľ uhradí faktúru dodávateľovi do 20 dní po jej doručení. 
 
 
 

VII. 
Iné dojednania 

 
1.        V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry má nárok dodávateľ na 



           zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. 
 
2.  V prípade, že dodávateľ nedodrží termín vykonania prác, objednávateľ má nárok na zmluvnú 
          pokutu vo výške 0,05% z ceny plnenia, t.j. z ceny danej rozsahom konkrétnej objednávky, 
         za každý, aj začatý, deň omeškania.  
 

VIII. 
Všeobecné ustanovenia 

 
 
1.          Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú výslovne upravené touto 
             zmluvou, sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
2.          Všetky zmeny voči tejto zmluve budú riešené písomne, formou dodatku k tejto  
             zmluve. 
 
3.          Zmluva o dielo je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach a podpísaná štatutárnymi 
             zástupcami. Každá zo zmluvných strán obdrží dva výtlačky zmluvy. 
 
4.          Zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami. 
 
5.          Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že v prípade porušenia článkov zmluvy je 
             možné od nej odstúpiť v lehote do 15 dní od zistenia takéhoto porušenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa                                                                      Banskej Bystrici, dňa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................                                                       ............................................. 
      objednávateľ                                                                                  dodávateľ 


