
 - 1 - 

 
           ZMLUVA O DIELO  č. HR30464A 

o zhotovenie plastových výrobkov 

uzatvorená podľa § 269 §536 a násl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. 

v znení neskorších zmien a doplnkov medzi : 
Článok 1 

Zmluvné strany 

Zhotoviteľ :        Objednávateľ : 
HR Stav, s.r.o.     MATERSKÁ ŠKOLA 

Andreja Hlinku 401/6    Galaktická 9 

082 21 Veľký Šariš     040 12 Košice 

      Trieda 6 

       

    

Zastúpený : Ing. Richard Horňák          

  konateľ spoločnosti     

           

IČO :  46 942 637     35543167 

IČ DPH:  SK 2023672079 

DIČ:                    2021637387 

Zapísaný v : Obchod. registri Okresného súdu    

Prešov , Odd . Sro,vl.č. 27226/P   

bankové spoj.: ČSOB                  

  č.ú.: 4017316114/7500           
   

Článok 2 

Predmet zmluvy 
2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa : 

2.1.1 Zhotovenie plastových výrobkov podľa dispozícií objednávateľa v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa č.HR30464A 

odsúhlasenej objednávateľom, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve a je jej súčasťou.  

Článok 3 

Lehota plnenia 
3.1 Lehota na zhotovenie výrobkov, ktoré sú predmetom diela podľa článku 2 tejto zmluvy je zmluvnými  stranami 

dohodnutá : 

Výroba a dodávka do: do 31.12.2013 

  

Článok 4 

Odplata a platobné podmienky 
4.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na cene podľa tejto zmluvy  

 vo výške   2 065,79- EUR,- bez DPH   

 v nasledujúcom členení : 

  

------------------------------------------------------------------------------ 

cena celkom bez DPH   2 065,79,- EUR   

DPH 20% :       413,16,- EUR  

------------------------------------------------------------------------------ 

Cena celkom :                           2 478,95.- EUR 
 

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zálohovú faktúru na výrobu vo výške :bez zálohy 

4.3 Fakturácia bola zmluvnými stranami dohodnutá po skončení prác na diele a jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu, po odpočítaní zálohovej platby podľa bodu 4.2 tejto zmluvy 

4.4 V cene diela je obsiahnuté dopravné.  

4.5 Splatnosť faktúry je do 7 dní odo dňa dodania predmetných výrobkov. 

4.6 Dodané výrobky sú majetkom zhotoviteľa až do úplného zaplatenia zmluvnej ceny diela objednávateľom.  

 

 

 

 

 

Článok 5 
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Podmienky realizácie diela 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo. 

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi objekt predmetu plnenia (stavenisko) pripravené k montáži 

výrobkov zhotoviteľa, ak je montáž súčasťou cenovej ponuky . 

5.5 Zhotoviteľ je povinný : 

5.5.1 vystaviť pri odovzdávaní predmetu diela odovzdávací protokol, resp. záručný list.  

 

Článok 6 

Odovzdanie predmetu diela 
6.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať predmet diela za podmienok dohodnutých touto zmluvou, na základe 

odovzdávacieho a preberacieho protokolu resp. dodacieho listu. 

6.2 Ak dielo obsahuje vady a nedorobky, je objednávateľ oprávnený odoprieť prevzatie predmetu diela, s tým, že sa 

zhotoviteľ dostáva do omeškania s plnením predmetu diela. 

 

Článok 7 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 
7.1 Akékoľvek náklady v súvislosti s oprávnenou reklamáciou objednávateľa znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný 

vybaviť reklamáciu objednávateľa bezplatne. 

7.2 Zhotoviteľ poskytne 5 –ročnú záruku na fyzikálne vlastnosti profilov, na izolačné dvojsklo, na povrchovú úpravu a na 

úplnú funkčnosť kovania pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe a 10- ročnú záruku na stálofarebnosť profilov. 

7.3 Záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia predmetu diela.  

7.4 Reklamácia objednávateľa musí byť doložená písomnými dokumentmi resp. uvedením popisu vady. 

7.5 Vyššie uvedené ustanovenia bodov  7.1 - 7.6 platia za predpokladu, že boli objednávateľom splnené záväzky voči 

zhotoviteľovi, vyplývajúcej z tejto zmluvy. 

7.6 Ochranné fólie z plastových okien a dverí je nutné odstrániť do 30 dní po osadení. 

7.7 Vyššie uvedené ustanovenia bodov  7.1 - 7.6 sa nevzťahujú na vady, ktoré vzniknú v dôsledku neodborne prevedenej 

montáže predmetu diela. 

 

Článok 8 

Doba trvania tejto zmluvy 
8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa jej podpísania do dňa riadneho vykonania a odovzdania predmetu 

diela. 

8.2 Zánikom platnosti zmluvy alebo jej vypovedaním nezanikajú práva na uspokojenie pohľadávok, ktoré vznikli podľa 

tejto zmluvy do dňa odstúpenia. 

 

Článok 9 

Osobitné ustanovenia 
9.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že : 

9.1.1 vo veciach súvisiacich s plnením tejto zmluvy sú oprávnení jednať zástupcovia oboch zmluvných strán : 

za zhotoviteľa : Ing. Richard Horňák 

za objednávateľa :  

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

 

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

10.2 Všetky ostatné neupravené otázky sa riadia ustanoveniami platného obchodného zákonníka  č.513/1991 Zb. v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 

10.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, nie je spísaná v tiesni ani za inak 

nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu  podpisujú. 

10.4 Táto zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach, s počtom strán 2 a každá zmluvná strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

V Košiciach, dňa 20.12.2013      V Košiciach, dňa 20.12.2013 

 

Za zhotoviteľa:       Za objednávateľa: 


