
Príloha č. 4 

Z m l u v a    o   d i e l o  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

medzi : 

 

 

 

Objednávateľom :  

Materská škola Zuzkin Park 2 

Štatutárny organ: Svetlana Gjabelová, riaditeľka 

kontaktná osoba : Svetlana Gjabelová 

IČO: 35559438, DIČ: 202 179 4676 

Bankové spojenie : 0509330002/5600 

 

a  

 

Zhotoviteľom :  

Obchodný názov a sídlo 

zastúpený : 

kontaktná osoba : 

IČO: DIČ: IČ DPH 

zapísaný....  

Bankové spojenie :  

 

 

 

 

I. Predmet plnenia  

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre 

objednávateľa výmenu výťahov, ktorej presnejšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 

1 tejto zmluvy (ďalej len "dielo"). Miestom zhotovenia diela je Materská škola 

Zuzkin Park 2, Košice.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela 

zmluvnú cenu podľa čl. II. tejto zmluvy.  

 

II. Cena  

 

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy za 

dohodnutú zmluvnú cenu .................... eur + DPH. 

2. Objednávateľ zaplatí cenu diela po jeho riadnom vykonaní, prevzatí a doručení 

faktúry od zhotoviteľa do 7 dní.  



 

III. Čas plnenia  

 

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi miesto zhotovenia diela do troch dní od 

účinnosti tejto zmluvy.  

2. Zhotoviteľ zhotoví dielo a odovzdá ho objednávateľovi do 10.03.2014 

 

 

IV. Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na ňom 

 

Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na objednávateľa 

dňom odovzdania a prevzatia diela uvedenom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí 

diela.  

 

V. Zodpovednosť za vady  

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady podľa § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.  

2. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela v zmysle § 563 Obchodného zákonníka 

po dobu 72 mesiacov od odovzdania diela objednávateľovi.  

 

 

VI. Platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela po jeho riadnom 

zhotovení, odovzdaní a prevzatí s tým, že je dohodnutá lehota splatnosti faktúry 7 dní 

po doručení.   

 

VII. Odovzdanie a prevzatie diela 

 

1. Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa písomne 3 dni vopred na jeho 

odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.  

2. O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu, v 

ktorej objednávateľ uvedie, či dielo preberá alebo nepreberá a z akých dôvodov. Vady 

diela zrejmé už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici o 

prevzatí.  

 

VIII. Zmluvné pokuty  

 

1. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia diela podľa tejto zmluvy bez 

zavinenia objednávateľa, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- 

eur za každých začatých 10 kalendárnych dní omeškania.  

2. V prípade bezdôvodného omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry uhradí 

objednávateľ zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,03 % nezaplatenej sumy za 

každý deň omeškania.  



 

IX. Záverečné ustanovenia  

 

1. Vo všetkých otázkach touto zmluvou výslovne neupravených platia ustanovenia 

Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo, a ostatné všeobecne záväzné 

predpisy platné v Slovenskej republike.  

2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov 

dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán.  

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dve vyhotovenia 

dostane každá zmluvná strana.  

 

V Košiciach dňa ............................ 

 

 

 

 

 

 

.......................................................                          ....................................................    

               objednávateľ                                                                zhotoviteľ 


