
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY č.1 

(o dielo) 

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami : 

1.Budúci objednávateľ:  

Základná škola  
Nad Medzou 1 
052 01 Spišská Nová Ves 
Zastúpená 
Riaditeľom PaedDr. Juliánom Sopkom  
a 
 
2.Budúci zhotoviteľ: 

Nivon s.r.o. 
Fraňa Kráľa 2 
052 01 Spišská Nová Ves 
IČO: 17077249 
Zastúpená Ing. Pavlom Novákom  

Článok I. 

1.1 

Budúci zhotoviteľ sa zaväzuje, že na výzvu budúceho objednávateľa, uskutočnenú písomne, 

najneskôr do dvoch týždňov  uzavrie s ním zmluvu o dielo. Zmluva je platná len v prípade že 

objednávateľ získa finančné prostredky na odstránenie havárijnej situácie výmeny azbestovej krytiny 

nad chodníkmi medzi pavilónmi školy. Najdlhšie do 31.4.2015 

Predmetom budúcej zmluvy je zabezpečenie demontáže, odvozu likvidácie vlnitej azbestovej krytiny 

z prestrešenia prechodov medzi jednotlivými pavilónmi Základnej školy Nad Medzou.  

1.3 

Po riadnom dokončení diela, bude zhotoviteľovi prináležať odmena v dohodnutej výške max. 5000 

EUR s DPH, pričom výsledná a konečná cena predmetu plnenia bude vychádzať z dohody zmluvných 

strán na základe zhotoviteľom predloženého rozpočtu. Prípadné zálohy a ich výšky budú dohodnuté 

pri uzatvorení vlastnej zmluvy o dielo. 

1.4 

Demontáž, odvoz a likvidách krytiny bude dokončená do 31 pracovných dní od dátumu prevzatia 

staveniska 

Článok II. 

2.1 



Zmluvu o dielo vypracuje zhotoviteľ na základe výzvy objednávateľa,. Súčasťou výzvy bude záväzný 

ponukový rozpočet spracovaný zhotoviteľom. 

Článok III. 

3.1 

V ostatnom sa táto zmluva riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3.2 

Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť schválené obidvomi 

zmluvnými stranami. 

3.3 

Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane 2 vyhotovenia. 

Článok IV. 

4.1 

Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu prečítali, že nebola vytvorená v tiesni a ani za inak 

jednostranne nevýhodných podmienok a je vytvorená slobodne a dobrovoľne. 

V Spišskej Novej Vsi dňa 24.10.2014  

 

 

PaeDr. Julián Sopko 

budúci objednávateľ  

 

 

 

Ing. Pavel Novák 

budúci zhotoviteľ 


