
 
 
 

ZMLUVA   O DIELO 
    

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ 
 
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
Štatutárny zástupca:  Ing. Martin Turčan, riaditeľ 
Sídlo: Hlavná  17, Trnava 917 01, Slovakia 
IČO:  00598135 
DIČ: 2021190963 
IČ DPH: SK2021190963 
Bankové spojenie:  
(ďalej len „Objednávateľ“) 
  
a  
  
2. Zhotoviteľ 
 
PRIVATEX PYRO, spol. s r. o.,  
P. O. BOX 88, PŠS Lieskovec, 018 41 Dubnica nad Váhom 
V zastúpení: Ing. Ľubomír Masár, konateľ 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IČO: 31565433 
IČO DPH: SK 20 204 36 121 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trenčín Odd.: SRo, vlož. číslo 2003/R 
 
Uzatvárajú v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len 
„zmluva“) 

 
Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať ohňostrojné práce s pyrotechnickými výrobkami triedy F II.,  
F III., vrátane zabezpečenia ohlasovacej povinnosti. 
 

Čl. III. 
Termín, miesto a doba realizácie diela 

  
1. Termín realizácie ohňostrojných prác je 31. 12. 2017 o 23.59 h. Objednávateľ má 

právo zmeniť čas začiatku ohňostroja v rozpätí +- 15 minút. 
2. Predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy sa realizuje na území mesta Trnava, 

z parkoviska na Divadelnej ulici. 
3. Doba trvania ohňostroja je minimálne 10 minút. 

 
 
 
 



 
Čl. IV. 

Technické podmienky 
  

1. Zhotoviteľ vykoná ohňostroj na dohodnutom mieste v termíne a dobe trvania 
uvedených v čl. III tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ vyberie miesto odpaľovania a smerovania ohňostroja tak, aby pri dodržaní 
všetkých bezpečnostných podmienok bol hlavný efekt na Trojičnom námestí v Trnave 
a pre obyvateľov zo vzdialenejších sídlisk mesta. 

3. Zhotoviteľ je povinný pred samotným ohňostrojom zabezpečiť prekrytie rýn, ktoré by 
mohli byť upchaté zbytkami z pyrotechniky, alebo ich po ohňostroji vyčistí. 

4. Objednávateľ je povinný uzavrieť miesto odpaľovania ohňostroja a zabezpečiť vozidlo 
požiarnej ochrany. 

5. Za škody, ktoré by vznikli na majetku a zdraví občanov a boli by spôsobené 
porušením bezpečnosti práce pri manipulácii s pyrotechnickými výrobkami (počas 
prípravy a konania ohňostrojných prác) alebo nedodržaním zákona SNR č. 51/1988 
Zb. v znení neskorších predpisov, zodpovedá v plnej miere zhotoviteľ. 

 
Čl. V. 

Cena diela 
 
1. Cena diela bola určená dohodou a to vo výške 3000 eur, slovom tritisíc eur, vrátane 

zákonom stanovenej DPH. 
2. Cena predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy predstavuje cenu vrátane nákladov 

spojených s realizáciou predmetu zmluvy, nie je možné ju dodatočne meniť a nesmie 
prekročiť dohodnutú sumu. 

 
Čl. VI. 

Platobné a fakturačné podmienky 
  
Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cenu za predmet zmluvy uvedenú v čl. V t.j. 3000 
eur objednávateľ uhradí na základe faktúry v zmysle tejto zmluvy na účet zhotoviteľa do 
22.12.2017.  

 
Čl. VII. 

Osobitné dojednania 
 

1. Prílohou tejto zmluvy je cenová ponuka s rozpisom nákladov na materiál v takom 
poradí, v akom bude použitý pri realizácii ohňostrojových prác. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si splní všetky náležitosti vyplývajúce mu zo zákona SNR  
č. 58/2014 Zb. v znení neskorších predpisov, voči príslušnému banskému úradu. 

3. Ak objednávateľ, alebo zhotoviteľ odstúpi od zmluvy v termíne od jej podpísania, je 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 20% z ceny uvedenej v čl. V tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivého počasia (silný dážď, víchrica, 
búrka a pod.) po vlastnom zhodnotení situácie z dôvodu bezpečnosti prerušiť 
ohňostroj alebo po dohode s objednávateľom presunúť čas odpaľovania na inú 
hodinu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5. V prípade presunutia ohňostroja z dôvodu na strane objednávateľa na iný deň ako 
31.12.2015 uhradí objednávateľ zhotoviteľovi sumu 663,87 eur, slovom 
šesťstošesťdesiattri eur a osemdesiatsedem eurocentov. 

6. V prípade úplného zrušenia ohňostroja v termíne po podpise zmluvy zo strany 
objednávateľa je zhotoviteľ povinný vrátiť objednávateľovi celý preddavok do 14 dní 
po oznámení zrušenia ohňostroja a objednávateľ je povinný zhotoviteľovi uhradiť 
sumu 1 659,69 eur, slovom jedentisícšesťstopäťdesiatdeväť eur a šesťdesiatdeväť 
eurocentov. 

7. V prípade, že zhotoviteľ z vlastného zapríčinenia neodpáli ohňostroj v stanovenom 
termíne a na stanovenom mieste, ako je uvedené v čl. III tejto zmluvy, je povinný 
vrátiť objednávateľovi zálohu a zaplatiť zmluvnú pokutu 1 659,69 eur, slovom 
jedentisícšesťstopäťdesiatdeväť eur a šesťdesiatdeväť eurocentov, a to obidve 
v termíne do 15. 1. 2018. 

8. V prípade úplného zrušenia ohňostroja z dôvodu veľmi nepriaznivého počasia 
objednávateľ uhradí zhotoviteľovi iba nevyhnutné výdavky v sume 200 eur, slovom 
dvesto eur. 

 
Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 
  

1. Na činnosti, ktoré nie sú bližšie špecifikované a súvisia s ustanovením tejto zmluvy, 
sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

2. Zmeny v tejto zmluve sú možné len po vzájomnej dohode zmluvných strán, musia 
mať písomnú formu a po podpise oboch strán sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu porozumeli, ich prejavy sú dostatočne 
zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a preto uzatvárajú 
dohodu v celom rozsahu tejto zmluvy. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma stranami. Je 
vyhotovená v troch exemplároch, pričom objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden 
rovnopis zmluvy. 

5. Táto zmluva   nadobúda  účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom 

sídle Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (www.skasz.trnava.sk). 

6. Zmluva bola zverejnená 12.12.2017  ................ 

 
 
 
 V Trnave, dňa       V Dubnici nad Váhom, dňa 
  
 
 
 Za objednávateľa:                                                                Za zhotoviteľa:  
  
 
 
 
  __________________________                                        ________________________ 
      Ing. Martin Turčan      Ing. Ľubomír Masár 
         riaditeľ                konateľ  

http://www.skasz.trnava.sk/

