Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb.) (ďalej len ako
,,zmluva“)
medzi:

Objednávateľ:
Meno a priezvisko: Július Vágner, rod. Vágner
narodený:
14.01.1970
rodné číslo:
700414/2044
bytom:
Jesenského 4, 924 01 Galanta
štátne občianstvo:
SR
(ďalej len ,,objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
KOVÁČ s.r.o.
sídlo:
Krížna 28, 841 05 Bratislava
IČO:
24 589 235
Číslo účtu:
658 258 8001/5600
Bankové spojenie: Prima banka
Zastúpenie:
Peter Kováč, Robotnícka 4, 841 05 Bratislava
(ďalej len ,,zhotoviteľ“)
(ďalej len ako ,,Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ,,Zmluvná strana“)

Čl. I.
Predmet zmluvy
1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu,
predmetom ktorej je vykonanie diela – dodávka a montáž plastových okien a dverí.
2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo
podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a
objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu,
riadne vykonané dielo prevziať a poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.

3. Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž plastových okien a dverí podľa
cenových ponúk č. 30054007 a 84521000. Nakoľko elektronický systém a magnetické
náramky dverí nie sú predmetom dodávky, zhotoviteľ za uvedené veci nezodpovedá.
Čl. II.
Cena za vykonanie diela
1. Na základe dohody Zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za
vykonané dielo sumu vo výške 3 000,- eur (slovom: tritisíc eur).
2. V tejto sume sú na základe dohody Zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie
prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať
si vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy
dôjde k navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo
možné objektívne predvídať.
4. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1.
Čl. II. do 10 dní odo dňa doručenia faktúry.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 7 dní odo dňa
odovzdania diela.
6. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.
7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať
odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.
8. Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká zhotoviteľovi
nárok na úhradu dovtedy vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou
Zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o
rozhodnutie.
Čl. III.
Termín a miesto plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia v termíne
13.01.2016 a montáž ukončí v termíne 14.01.2016, a to v mieste plnenia, ktorým je
trvalý pobyt objednávateľa - na ulici Jesenského 4, 924 01 Galanta.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas montáže poskytne zhotoviteľovi sprístupnenie
bytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve Objednávateľa, nevyhnutné k prevedeniu
montáží plastových okien a dverí.
Čl. IV.
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy, v súlade
s požiadavkami objednávateľa.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli
spôsobené porušením jeho povinnosti.
3. Záručná doba sú 3 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po
jej zistení, a to písomnou formou.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.
Čl. V.
Zmluvná pokuta
1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z dohodnutej
ceny diela za každý deň omeškania.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými
stranami.
2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, po odsúhlasení oboma
Zmluvnými stranami.
3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený
ustanovenia Obchodného zákonníka.
4. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane po dvoch
vyhotoveniach.

V Bratislave, dňa 05.01.2016
Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

..................................................
Július Vágnér- Objednávateľ

....................................................
KOVÁČ s.r.o.
Peter Kováč – konateľ spoločnosti

