
        ZMLUVA O DIELO č.  
uzavretá na realizáciu prác podľa ustanovení § 536  

a nasl. ustanovení Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. 

 

 

                                                     Článok  I. - Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Obec Košeca 

 Hlavná 36/100, 018 64 Košeca    

                            

Zastúpený:  Bc. Radomír Brtáň, starosta 

IČO:    00317390    

Bankové spojenie: VUB a.s.,Ilava    

Číslo účtu:      9             3    3  33    

    

 

Zhotoviteľ:         ELASTIC , s.r.o.  

                            Kpt. Nálepku 810 , 019 01 ILAVA  

Registrácia :     OR  O  Trenčín , odd. :  ro, vložka č. : 13884/R 

Zastúpený:     p. Bartoš Daniel, konateľ spoločnosti 

 

Bankové spojenie:  Č OB, Dubnica nad Váhom 

Číslo účtu :  SK82 7500 0000 0006 1193 6553  

IČO :    36 329 185 

DIČ :   2020117000 

IČ DPH:  SK2020117000 

                                                                 

 

 

Článok II. - Predmet zmluvy 

 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo pre objednávateľa  za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve : výroba, demontáž, montáž hliníkových dverí a plastových okien vrátane začistenia 

a likvidácie odpadu v súlade s cenovou ponukou :   

 

-          M 6547 09042014 Požiarna zbrojnica a R 1968 Zbrojnica Košeca zo dňa 6.10.2014 

 

Cenová ponuka je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.   

 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú 

cenu. 

                                         

                                                 Článok III. - Rozsah predmetu zmluvy 

 

3.1 Realizácia prác je v rozsahu požiadaviek objednávateľa, ktorý je špecifikovaný v bode 3.2. 

V prípade potreby prác naviac sa zmluvné strany zaväzujú písomne dohodnúť rozsah, termín 

plnenia a cenu formou dodatku k tejto zmluve. Za práce naviac sa považujú práce vzniknuté 

v dôsledku zmeny, resp. práce nepredpokladané pri začatí diela, ale nevyhnutné k ukončeniu diela.  

 

Zhotoviteľ po obhliadke objektu a dodaných cenových ponúk sa zaväzuje, že vykoná nasledovné 

práce: výroba, demontáž, montáž hliníkových dverí a plastových okien vrátane začistenia 

a likvidácie odpadu v súlade s cenovou ponukou  M 6547 09042014 Požiarna zbrojnica a R 

1968 Zbrojnica Košeca zo dňa 6.1 .  14, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 
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3.2 Pri plnení predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 
a to najmä zákon č.1 4/   6 Z.z. vrátane príslušných  zmien a noviel o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a príslušné technické normy. 

 

3.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela 

objednávateľovi v dohodnutom termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný 

preberací protokol v zmysle čl. VI. Bod 6. . 

 

Článok IV. - Doba vykonania diela 

 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uvedené práce vykoná v termíne :  

zahájenie prác :  po podpísaní zmluvy o dielo a na základe vzájomnej dohody 

 

ukončenie prác : do šesť týždňov od podpísania zmluvy o dielo 

 

4.2. Objednávateľ berie na vedomie, že dohodnutý termín plnenia je pre zhotoviteľa záväzný za 

predpokladu plnenia podmienky, že priestory budú sprístupnené pracovníkom zhotoviteľa na 

realizáciu montáže okien a dverí  najneskôr k termínu zahájenia realizácie a podľa dohody.  

 

Článok V. - Cena diela 

 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je dojednaná dohodou 

zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a vyhlášky MF  R č.8 /1996 Z.z. v platnom 

znení podľa CU – 2014. 

 

5.2. Cena za dielo podľa dodaných cenových ponúk je dohodnutá v celkovej výške 4.424,09 € 

s DPH . / slovom : štyritisícštyristodvadsaťštyri 09/100 eur vrátane DPH  / 

 

5.3. Po vyhotovení diela a podpísaní preberacieho protokolu zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa 

faktúru.  platnosť faktúry je   dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať 

všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia §  1 zákona č.    /   4 Z.z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra bude obsahovať nesprávne 

resp. neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený faktúru v rámci reklamácie vrátiť zhotoviteľovi na 

jej opravu, resp. doplnenie. U takto opravenej faktúry plynie nová lehota splatnosti. 

     

5.4. Pre prípad omeškania úhrady za práce vykonané bez závad si zmluvné strany dohodli zmluvnú 

pokutu vo výške  , 5% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania  

 

5.5. V prípade omeškania s odovzdaním diela zo strany zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  , 5 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania. 

 

                                                           Článok VI. - Vykonanie diela 

 

6.1. Objednávateľ je oprávnený počas celej doby výkonu diela vykonávať jeho kontrolu. Zhotoviteľ 

je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa  týkajúcimi sa zhotovenia diela. 

   
6.2. Po ukončení prác zhotoviteľ spolu s objednávateľom vykonajú obhliadku vykonaných prác 

a vypracujú spoločný preberací protokol s podpismi oboch zmluvných strán. V závere preberacieho 

protokolu objednávateľ uvedie, že dielo preberá spolu s uvedením prípadných vád a postupom ich 

odstránenia.    
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Článok VII. - Zodpovednosť za vady a záruka 

 

7.1. Záručná doba je dojednaná nasledovne: 

- 60 mesiacov na  profily a farebnú stálosť 

- 24 mesiacov na príslušenstvo, doplnky  

- 24 mesiacov na montážne práce 

 

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nesprávnou manipuláciou. 

 

7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady úplne dokončeného diela odstrániť bez zbytočného 

odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa na vlastné náklady.  

 

7.3. V prípade, že tak nevykoná do 15 dní od doručenia reklamácie, objednávateľ vykoná opravu 

sám na vlastné náklady alebo za pomoci tretej osoby a tieto prefakturuje zhotoviteľovi a zhotoviteľ 

je povinný tieto na základe vystavenej faktúry uhradiť v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa 

obdržania faktúry, ktorou boli zhotoviteľovi tieto náklady vyúčtované. 

                                        

                                                    Článok  VIII. Ostatné ustanovenia 

 

8.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje : 

a,  pred začiatkom prác oznámiť objednávateľovi počet zamestnávateľov a počet fyzických osôb, 

ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktoré budú vykonávať práce na stavenisku  

b,  pred začiatkom prác oznámiť objednávateľovi maximálny počet pracovníkov, ktorí budú súčasne 

pracovať na stavenisku 

c, dodržiavať v  rozsahu primeranom predmetu zmluvy, pri vykonávaní diela bezpečnostné  

a zdravotné požiadavky na stavenisko podľa nariadenia vlády č. 396/   6 Z.z., ktoré sú prílohou 

tejto zmluvy 

d,   poveriť koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti pre stavenisko, na ktorom bude 

predmet zmluvy vykonávať viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá 

je podnikateľom a nie je zamestnávateľom 

e,   pred začatím prác viditeľne umiestniť na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, 

ktoré v prípade zmeny aktualizuje. 

 

Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za požiarnu ochranu v zmysle zákona č. 314/   1 Z.z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ako aj za čistotu a poriadok na stavenisku 

a v jeho bezprostrednom okolí dotknutom zhotovením diela a je povinný odstraňovať odpady 

a nečistoty vyniknuté z jeho činnosti, ako aj v max. miere zamedziť úniku ropných a iných 

chemických látok a po dokončení diela uviesť priestor staveniska a bezprostredne dotknuté okolie 

do pôvodného stavu. 

 

8.2  Objednávateľ umožní zhotoviteľovi pripojenie na elektrickú sieť v budove (230V) a prístup 

k odberu vody     

 

8.3. Objednávateľ zabezpečí uzamykateľný priestor na uskladnenie materiálu a náradia o ploche cca 

min. 10 m2  pokiaľ o to zhotoviteľ požiada.                                   

 

     

Článok IX. Záverečné ustanovenia 

 

9.1. Vo všetkých ostatných otázkach výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa 

príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov.  

 

9.2. Zmenu zmluvy možno urobiť iba písomne vo forme dodatku.  
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9.3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju dobrovoľne a vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že táto zmluva 

bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu a nie je v rozpore so 

zásadami poctivého obchodného styku. 

 

9.4. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z  ktorých objednávateľ obdrží dve 

vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.  

 

9.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 4 a ods. 1 Občianskeho zákonníka  

v spojení s ustanovením § 5a zákona č.  11/     Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na 

vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí bude zverejnená na webovom sídle 

Obce  ošeca.  

 

 

V  ošeci dňa 28.10.2014 

 

 

 

 

Za objednávateľa:                                      Za zhotoviteľa :                      

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radomír Brtáň       Bartoš Daniel 


