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ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov. 

Čl.l. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Základná škola s materskou školou Krivany 

Sídlo: 082 71 Krivany 1 

Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Kromková , riaditeľka školy 

Kontaktná osoba: Mgr. Mária Kromková 

IČO: 37876996 

DIČ: 2021673588 

Bankové spojenie: VÚB a.s. 

Číslo účtu: SK93 0200 0000 0016 3679 3151 

(ďalej len objednávateľ) 

(ďalej zhotoviteľ) 

Obchodné meno: NETSAT,s.r.o. 

Sídlo: Prídavkova 188/8 , 083 01 Sabinov 

IČO: 36508632 

DIČ: 2022047555 

IČ DPH: SK2022047555 

Bankové spojenie: Fio banka 

Číslo účtu: SK15 8330 0000 0027 0125 2816 

(ďalej len zhotoviteľ) 

(ďalej len zmluvné strany) 

ČI.II. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy o dielo sú: 

1. Výmena a rozšírenie štruktúrovanej horizontálnej a vertikálnej kabeláže počítačovej siete 
a pokrytie WIFI v budove Základnej školy s materskou školou v Krivanoch. 



Zhotovíte!'sa zaväzuje, že práce v predmete zmluvy vykoná vždy riadne a včas podľa 
požiadaviek objednávateľa. 

Zhotoviteľje povinný rešpektovať pokyny objednávateľa pri zhotovení predmetu zmluvy. 
Objednávateľ sa zaväzuje predloženie podkladov potrebných na samotnú realizáciu diela 
v dostatočnom časovom predstihu. 

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná práce v predmete zmluvy podľa vopred 
dohodnutého množstva prác. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi odmenu za 
vykonanie diela vo výške 6295.- EUR. 

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry 
vystavenej zhotoviteľom, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú: do 31.3.2019 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými 
dodatkami. 

4. Dojednania neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, prípade ďalšími právnymi predpismi. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane jedno 
vyhotovenie. 

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 
sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

VKrivanoch 19.3.2019 

dl.111. Zmluvná cena 

ČI.IV. Záverečné ustanovenia 

1Č D P R SK2322047: 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Mgr. Mária Kromková Ing. Slavornír Franko 


