
Uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka 
súvisiacich s prípravou a realizáciou prác.

I:Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: ALUSOLID-SK s.r.o.
                   Jalovská 647/50, 972 31 Jalovec 

zastúpená: Ing. Ján Sluka – konateľ
Bankové spojenie: Tatra Banka.
Číslo účtu: 2949464345/1100
IBAN : SK50 1100 0000 0029 4946  4345
SWIFT : TATRSKBX
IČO: 44677961
IČ DPH: SK2022812044
A

2.Objednávateľ: Obec Kojatice
                Obecný úrad

                      Kojatice 200, 082 32 Svinia
Zastúpená:            pán Anton Aštary – starosta obce
Bankové spojenie: VÚB                     
IBAN: SK77 0200 0000 0000 1782 3572                      
IČO:                  00327263 
DIČ: 2020543184              

Miesto realizácie: Kojatice
                     

 II. Predmet zmluvy  
 
II.a) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto 
zmluve  vykoná  pre  objednávateľa  v  rámci  akcie  dodávku  a  montáž 
plastových výrobkov podľa cenovej ponuky – číslo P-40274 zo dňa 
18.5.2015, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

ZMLUVA O DIELO č. 



II.b) Objednávateľ sa zaväzuje prevziať ukončené dielo v dohodnutom 
termíne a rozsahu plnenia a zaplatiť cenu dohodnutú podľa článku 
III. tejto zmluvy.
II.c) Rozsah plnenia zhotoviteľa je daný technológiou prevedenia a 
súpisom výkonov.

II.d) Zhotoviteľ sa zaväzuje výrobu, dodávku a montáž plastových  
výrobkov začať vykonávať najneskôr do 2 týždňov od preukázateľného 
uhradenia  zálohy  objednávateľom  a dokončí  ju  v termínoch 
stanovených dohodou medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

III. Cena a platobné podmienky

III.a) Cena za dielo v rozsahu článku II. tejto zmluvy je dojednaná 
dohodou zmluvných strán vo výške: 1872,76 Eur(cena vrátane DPH)
Slovom: Jedentisíc osemsto sedemdesiat dva Eur 76/100.
Zhotoviteľ si vyhradzuje právo po zameraní na zmenu ceny adekvátne 
ku nameraným rozmerom a počtom okien, presklení, doplnkov, 
montážneho materiálu a technológii prevedenia. 

III.b) Dohodnutú cenu za dielo podľa zmluvy poukáže objednávateľ 
zhotoviteľovi v 14 dňovej lehote splatnosti na bankový účet, vopred 
na základe zálohovej faktúry na tento účet zaplatí zálohu vo výške 
30% z ceny diela, t.j. 561,83 EUR
slovom: Päťsto šesťdesiat jeden Eur 83/100

III.c) Konečná fakturácia za splnenie predmetu zmluvy sa vykoná po 
splnení a odovzdaní diela do výšky dohodnutej ceny diela.

III.d) Faktúry budú obsahovať nasledujúce údaje:
- názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa
- názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH objednávateľa
- označenie predmetu diela a číslo zmluvy, číslo cenovej ponuky
- splatnosť podľa zmluvy o dielo
- DPH
- podpis zhotoviteľa



III.e) V prípade, ak objednávateľ požiada zhotoviteľa o vykonanie 
prác nad rámec dohodnutý v tejto zmluve, bude medzi objednávateľom 
a zhotoviteľom dohodnutá odmena vo forme písomného dodatku k tejto 
zmluve o dielo alebo samostatnou zmluvou. V prípade obmedzenia 
rozsahu diela a tým aj prác dodávateľa, bude cena znížená adekvátne 
skutočne vykonaným prácam.

1. d) V prípade nedodržania zmluvného termínu zo strany zhotoviteľa má 
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05%  denne z ceny 
nedodaných prác. Toto ustanovenie nemá vplyv na náhradu škody.
V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti bude zhotoviteľ 
účtovať 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Penalizácia 
zmluvných strán nie je povinná.

IV. Termíny plnenia

IV.a) Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet diela tak, ako je 
určený v článku II. tejto zmluvy o dielo.

IV.b) Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením po dobu, počas ktorej 
objednávateľ mešká s plnením svojich povinností vyplývajúcich z 
tejto zmluvy o dielo. Termín plnenia sa predlžuje o dobu meškania 
zavineného objednávateľom, resp. trvania nepriaznivých 
poveternostných podmienok alebo vzájomnou dodatočnou dohodou.

IV.c) Dielo je ukončené jeho riadnym dokončením a odovzdaním 
objednávateľovi. O Odovzdaní a prevzatí spíšu obidve zmluvné strany 
odovzdávací protokol.
          

V. Záručná doba a zodpovednosť za vady

V.a) Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonané dielo a práce podľa 
článku II, ktorá je 5 (päť) rokov na fyzikálne vlastnosti profilov 
a izolačného dvojskla a 24 mesiacov na plnú funkčnosť okien, 
kovania a príslušenstva pri riadnom zaobchádzaní a údržbe. Záruka 
začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela 
objednávateľovi.

V.b) Objednávateľ je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu vady 
plnenia predmetu tejto zmluvy bezodkladne po zistení vady a to v 
písomnej forme do rúk zástupcovi zhotoviteľa.



V.c) Zhotoviteľ na písomnú výzvu objednávateľa najneskôr do 7 
pracovných dní posúdi oprávnenosť reklamácie a odstráni oprávnené 
nárokované chyby, ktoré spadajú do predmetného plnenia tejto zmluvy 
v obojstranne dohodnutom termíne, najneskôr však do 30 dní.

V.d) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela a zároveň neposkytuje
záruku na dielo, ktoré sú spôsobené prírodným živlom, mechanickým 
poškodením, nevhodným zaobchádzaním a nevhodnou montážou ďalších 
zariadení objednávateľom, či treťou osobou.

VI. Ostatné dojednania

VI.a) Ak dôjde k zrušeniu alebo len jej časti z podnetu jednej 
zmluvných strán, má poškodená strana nárok na úhradu všetkých 
nákladov (škôd), ktoré vznikli v zmysle Obchodného zákonníka. 

VI.b) Zhotoviteľ sa zaväzuje kvalitne, včas a v dohodnutej cene 
vykonať práce uvedené v tejto zmluve a tiež dodržiavať všeobecne 
záväzné a právne predpisy a podmienky tejto zmluvy.

VI.c) Objednávateľ  sa  zaväzuje  poskytnúť  súčinnosť,  ktorá  je 
potrebná  na  vykonanie  predmetu  plnenia  a  to  na  základe 
prerokovanej  požiadavky  zhotoviteľa  (priestory  na  uskladnenie 
okien a materiálu, prístup k vode a elektrickej energii).

VII.Záverečné ustanovenia

VII.a) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi 
zmluvnými stranami.
VII.b) Táto zmluva bude vyhotovená v 4 exemplároch s platnosťou 
originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.

     VII.c) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že 
táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú 
si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na  
dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy / podpisy svojich štatutárnych 

      orgánov.



V   ..................                 , dňa:...........

.......................... ...........................
za  zhotoviteľa za  objednávateľa


