
ZMLUVA O DIELO 

uzavretá v súlade so znením§ 536 a nasl. zákona 

č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

Článok I
Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda 

(ďalej len „objednávatel'") 

a 

DOSA Slovakia, s.r.o. 
Sídlo: Dostojevského 12,014 01 Bytča 
IČO: 36 412 678 
DIČ: 2020109443 
IČ DPH: SK2020109443 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žilina 
IBAN: SK59 0200 0000 0033 2934 7054 
zastúpený: Mucha Miroslav, konatel' 
registrácia: OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 14316/L 

( ďalej len „zhotovitel"') 

Článok II 
Úvodné ustanovenie 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva") na základe výsledkov procesu 
verejného obstarávania na uskutočnenie diela, podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní"), a Smernice predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 6/2014 v platnom znení. 

Článok fil 
Predmet zmluvy 

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť pre objednávateľa Dielo „Modernizácia vybraných priechodov pre chodcov v TSK".
V rámci diela budú dodané a osadené dopravné gombíky „Katamaran" na príslušnej cestnej
komunikácii pre vybrané priechody pre chodcov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy,
v zmysle grafického návrhu - Vzorová situácia VDZ a ZDZ, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
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Článok VI 
Financovanie 

1. Predmet tejto zmluvy bude financovaný jednak z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR na základe zmluvy č. 2016/0648 uzavretej
medzi Ministerstvom vnútra SR a objednávateľom, a jednak z rozpočtu objednávateľa. Vzhľadom
na túto skutočnosť objednávateľ poskytne zhotoviteľovi diela finančné prostriedky len v zmysle a za
podmienok stanovených poskytovateľom.

2. Zhotoviteľ po ukončení, odovzdaní/prevzatí diela na základe vyhotoveného protokolu, ďalej
objednávateľom písomne odsúhlaseným súpisom vykonaných prác doručí objednávateľovi faktúru,
ktorá bude mať zákonom požadované náležitosti a bude vystavená v súlade so zmluvou.

3. Faktúra musí byť zostavená prehľadne, pričom musia byť dodržané všetky formálne náležitosti faktúry
a označenie zmluvy; v opačnom prípade faktúra nebude uhradená a bude vrátená objednávateľovi späť
na doplnenie. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo d11a doručenia formálne správnej faktúry.

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry
vystavenej zhotoviteľom v súlade s touto zmluvou, a to bezhotovostným prevodom na účet
zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní odo d11a jej doručenia
objednávateľovi.

Článok VII 
Zodpovednosť za vady, záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

2. Právo zodpovednosti za vady, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí, musí objednávateľ
reklamovať v protokole o odovzdaní a prevzatí. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá
objednávateľ, pokiaľ boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi odo dňa odovzdania a prevzatia diela záruku 36 mesiacov

4. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich
písomného oznámenia objednávateľom.

Článok VIII 
Iné práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje svoj záväzok splniť riadnym ukončením prác a odovzdaním diela
objednávateľovi. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v čase plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v
nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní určenia použitia
dopravného značenia príslušným cestným správnym orgánom.

3. Pred samotnou realizáciou diela na príslušnej cestnej komunikácii je nevyhnutná účasť určeného
pracovníka objednávateľa z dôvodu vytýčenia montážnych bodov na cestnej komunikácii.
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