
Z M L U V A  O  D I E L O 
č. 113/2021 

 
I. Zmluvné strany 

 
1. Správa majetku mesta Myjava, s.r.o. 

M. R. Štefánika 560/4 
 907 01 Myjava 
       zastúpená: Ing. Jaroslav Krč-Šebera 

   konateľ 
   IČO 36268071 

   IČ DPH SK2021939414 

 ako objednávateľ, 
 

2. PETER CHŇUPA 
Kamenné 1056/12 
907 01 Myjava 
zastúpená: Peter Chňupa 

        technik požiarnej ochrany 
        IČO 36 964 751 
        DIČ 1046208471 
 ako zhotovovateľ 

 
  
uzatvorili v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení noviel Zmluvu o dielo. 
Obsah predmetnej zmluvy je uvedený v čl. II. tejto zmluvy. 
 
 

II. Predmet zmluvy 
 

Zhotovovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa činnosti týkajúce sa technika PO a to 
pre objekty a areál bývalej spoločnosti Samšport s.r.o.: 
1. vykonávania preventívnych protipožiarnych prehliadok, 
2. určovania miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych 

hliadok, 
3. vykonávania školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy                             

protipožiarnych hliadok, 
4. vypracúvania, vedenia a udržiavania dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so  skutočným 

stavom, 
5. určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní 

stavby, 
6. organizovania a vyhodnocovania cvičných požiarnych poplachov. 

 
 

III. Čas plnenia zmluvy o dielo 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovovateľ začne vykonávať pre objednávateľa dielo od 01. 
01. 2022. 

 
 

IV. Ukončenie zmluvy o dielo 
 

1. Zmluvu je možné ukončiť písomne výpoveďou. 
2. Výpovedná lehota sú dva mesiace a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúceho po 

doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 
3. V prípade porušenia, resp. nesplnenia zmluvných povinností spočívajúcich: 

- v nezaplatení ceny objednávateľom za vykonané dielo v dohodnutých termínoch, 
- v neplnení si zmluvných povinností zo strany objednávateľa, resp. zhotovovateľa uvedených 

v tejto zmluve.    
 



V. Cena za vykonanie diela 
 

Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela vo výške  81 € (osemdesiatjeden eur) bez 
DPH štvrťročne.  

 
 

VI. Platobné podmienky 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonané dielo sa bude platiť štvrťročne. 
Podkladom pre zaplatenie ceny je faktúra vystavená zhotovovateľom vždy na konci posledného 
mesiaca daného štvrťroka a jej zaslanie, resp. osobné doručenie podmienené podpisom prevzatia do 3-
tieho pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. Splatnosť faktúry je 14 dní od vystavenia faktúry. 
 
 

VII. Vykonanie diela 
 

1. Vykonávateľ vykoná dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom svoju zmluvnú   povinnosť 
splní vykonaním diela v objektoch určených objednávateľom. 

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotovovateľ samostatne, alebo s dodávateľmi oprávnenými 
vykonávať dané činnosti, pričom túto skutočnosť oznámi objednávateľovi diela. 

3. Objednávateľ za účelom vykonania diela umožní zhotovovateľovi diela: 
- vstup do všetkých svojich objektov a prevádzok, 
- poskytne všetku potrebnú dokumentáciu, resp. podklady, ktoré súvisia s vykonaním diela, 
- zabezpečí všetky potrebné dokumentácie potrebné na výkon diela, 
- zabezpečí rozmnožovanie originálnych dokumentov vyhotovených zhotovovateľom 

v potrebnom rozsahu. 
4. Zhotovovateľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto spôsobilo vykonanie diela objednávateľom 

v prípade, že zhotovovateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí, 
materiálov, podkladov a informácií nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a 
objednávateľ na ich používaní trval. 

5. Zhotovovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú 
predmetu podnikania objednávateľa. 
 

 
VIII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Túto zmluvu, resp. jej jednotlivé články možno meniť alebo dopľňat po vzájomnej dohode oboch 
zmluvných strán. 

2. Zmluva obsahuje dve strany a je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží po jednom výtlačku. Všetky vyhotovenia zmluvy sú rovnocenné. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. účinná je od 01. 01. 2022 podľa 
čl. III tejto zmluvy. 

4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve o dielo musia byť v písomnej forme a musia byť podpísané 
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

 
 
dňa 04. 01. 2022 
 
 
                              Peter Chňupa    v.r.                                               Ing. Jaroslav Krč-Šebera   v.r. 
                      technik požiarnej ochrany                                                            konateľ  


