
ZMLUVA O DIELO 
č. 57/2020 

Uzatvorená podľa§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č.513/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

Zmluvné strany : 

Objednávateľ: Obec Závod - Obecný úrad 
Sokolská 243 
908 72 Závod 
IČO: 00310158 
DIČ: 2020380131 

Zhotoviteľ DATOM-DT s.r.o. 
Bŕeclavská č. 3 
901 O 1 Malacky 
IČO : 45 332 339 IČ DPH :SK 2022940722 

Bank.spojenie: VÚB a.s., pobočka Malacky 
č.ú.:2691654853 / 0200 

Predmet zmluvy : 
Dodávka, demontáž a montáž plastových výplní otvorov a doplnkov, podľa špecifikácie 

objednávateľa a podľa cenovej ponuky č. N20SK572020v zo dňa 24.01.2020, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
Akcia : ,,Výmena dverí v dome služieb v obci Závod" 

Cena diela: 
Cena za zhotovenie diela tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa 

Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli na 
celkovej cene diela, ktorá je vyčíslená v cenovej ponuke. Objednávateľ je povinný uhradiť 
zmluvný úrok vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania po uplynutí 
lehoty splatnosti faktúry. 

Celková cena diela je: 1 225,57 EUR 
20 % DPH.............................................. 251,11 EUR 
spolu s DPH 1 506,69 EUR 

Termín dodania : · 
Termín dodania diela je do 40 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými 

stranami. 

Platobné podmienky : 
Objednávateľ uhradí cenu diela po ukončení dodávky do 1 O dní prevodným príkazom na 

účet zhotoviteľa, vedený vo VÚB a.s., Malacky, č.ú.:2691654853/0200, variabilný symbol: 
číslo faktúry. Prípadne v hotovosti. 



Odovzdanie a prevzatie diela : 
Zhotoviteľ odovzdá dielo alebo jeho časť objednávateľovi po jeho vykonaní. Vykonaním 

diela sa rozumie montáž výrobkov a preskúšanie ich funkčnosti. Objednávateľ sa zaväzuje 
vykonané dielo prezrieť, vyskúšať, prevziať a spísať prípadné vady diela v Protokole 
o odovzdaní. Poškodenie povrchu diela malého rozsahu, ktoré nebránia riadnemu užívaniu 
diela a zjavne odstrániteľné vady diela, k odstráneniu ktorých sa dodávateľ zaviaže, nebránia 
odovzdaniu diela a nie sú dôvodom na odmietnutie jeho prevzatia. Uvedené skutočnosti tiež 
neoprávňujú objednávateľa k vráteniu faktúry dodávateľovi alebo zadržiavaniu jej úhrady. Ak 
neexistujú dôvody na odmietnutie prevzatia diela, je objednávateľ povinný dielo prevziať. 
V prípade, že objednávateľ odmietne dielo alebo jeho časť prevziať, považuje sa dielo za 
prevzaté bez vád dňom ukončenia jeho montáže. 

Povinnosti odberateľa : 
Odberateľ sa zaväzuje, že dielo podľa predmetu zmluvy prevezme v dohodnutom čase 

a riadne uhradí. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho až úplným 
uhradením ceny diela. Do tejto doby je vlastníctvom dodávateľa. Do úplného zaplatenia ceny 
diela nie je odberateľ oprávnený previesť dielo na tretie osoby, zaťažiť dielo, ani umožniť 
jeho používanie tretím osobám. V prípade, že je odberateľ v omeškaní so splatením ceny diela 
viac ako 99 kalendárnych dní je zhotoviteľ oprávnený demontovať dodané výrobky, ujať sa 
ich údržby a voľne s nimi nakladať. 

Povinnosti zhotoviteľa : 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať kvalitne a podľa pokynov odberateľa. Zhotoviteľ 

poskytne na dodané dielo záruku 60 mesiacov na konštrukciu rámov a krídiel, sklenenú výplň, 
funkčnosť celoobvodného kovania. Na doplnky zákazky /parapetné dosky, žalúzie, siete proti 
hmyzu, dverné výplne .. ./ a murárske vyspravenie ostenia je záruka 24 mesiacov. Zhotoviteľ 
zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 
vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené jeho 
zavinením. Záruka sa nevzťahuje na mechanické a iné poškodenie diela spôsobené 
nesprávnou obsluhou alebo údržbou diela, na vady spôsobené montážou nevykonanou 
dodávateľom, na vady spôsobené nestabilitou stavby alebo na vady spôsobené vyššou mocou. 
Prípadné vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ uplatniť písomne, 
s popisom druhu závady. Odstránenie tejto závady sa vykoná bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do 30 dní. 

Platnosť zmluvy : 
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

Záverečné ustanovenia : 
Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, budú sa zmluvné strany riadiť podľa ustanovení Obchodného 

zákonníka. Túto zmluvu možno meniť a dopÍňať písomnou formou po dohode obidvoch zmluvných strán. 
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s charakterom originálu, z ktorých každá zo zmluvných 

strán obdrží jedno vyhotovenie. 
Túto zmluvu o dielo si zmluvné strany prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú. 

V Malackách 24.01.2020 

Obj, z .. 

v 


