
ZMLUVA O DIELO č. D06/2017 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami :  
 

Zhotoviteľ – dodávateľ (dalej len dodávateľ)       Objednávateľ – odberateľ (dalej len odberateľ) 

 PROMONTA SK s.r.o.                  OBEC GYŇOV             
Sídlo Rampová 5  Sídlo            Čanianska  124/3 

                     044 14  Gyňov 
 

  

 040 01 Košice, SR      

      

Registrácia: Okresný súd Košice I, Oddiel  S.r.o.  Registrácia:      

 Vložka číslo:  25367/V      

IČO 45458804 Zast.: Ing.Jana Popovičová  IČO              00324159 Zast:  
Mgr. Denisa Vargová 

Zast.:    

IČ DPH SK 2023010319  konateľ  IČ DPH        2021235953 starostka obce    

Banka ČSOB Banka Košice  Banka         Prima banka, Hlavná 7,Košice   

Účet 4018735396 / 7500  Účet:           SK12 5600 0000 0004 9391 0001   

    

Tel.: 0915 204 939  Tel.:  055/6999119    

E-mail: info@promonta.sk  E-mail: gynov@stonline.sk    

( ďalej len predávajúci )  ( ďalej len kupujúci ) 
 

 
Čestné prehlásenie odberateľa a dodávateľa 

 

Odberateľ ako aj dodávateľ, prehlasuje (každý za seba), že jeho podnikateľská  činnosť je zaregistrovaná podľa platného  práva krajiny, v ktorej je 
zriadený, je riadne zapísaný v obchodnom registri alebo podniká na základe platného oprávnenia, nepodal návrh na výmaz z obchodného registra 
alebo zrušenie oprávnenia na podnikanie, nebolo rozhodnuté o jeho likvidácií, nepodal návrh na konkurz ani mu nie je známe, že by tento návrh podala 
tretia osoba. Ďalej odberateľ ako aj dodávateľ prehlasuje (každý za seba), že mu nie je známa žiadna skutočnosť, ktorá by mala alebo mohla mať podstatný a 
nepriaznivý vplyv na plnenie jeho platobných a iných záväzkov z tejto zmluvy o dielo. 
 

Definícia diela, špeficikácia tovaru a dodacie podmienky 

 
 

Dielom sa rozumie dodávka a montáž oplotenia pozemku pre projekt „Dub nad obcou“. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je potvrdená 
ponuka č. VP_256_2017_DP_Obec Gyňov   
 
Špecifikácia diela a montáže :  
 
Druh tovaru jeho potrebné množstvo, jednotková cena ako aj rozsah montáže sú definované v ponuke č.  VP_256_2017_DP_Obec Gyňov.  
 

 
 
Dodacie podmienky      : dielo s komplex. príslušenstvom bude dodané na pozemok odberateľa. 
Realizácia montáže       : od druhej polovice júla 2017 
Termín ukončenia oplotenia          : do konca októbra 2017 
 

Osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných a vo veciach technických 
 

 za dodávateľa  (PROMONTA SK s.r.o) :           osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných :    Drahoslav Popovič  
                                                          osoba oprávnená jednať vo veciach technických:    Drahoslav Popovič  
 

 za  odberateľa :           osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných:           Mgr. Denisa Vargová      
                                                        osoba oprávnená jednať vo veciach technických:          Mgr. Denisa Vargová 
 

Vykonanie diela 
 
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar a realizovať montáž oplotenia podľa odsúhlasenej a potvrdenej  zmluvy o dielo. Dodávateľ  je povinný dohodnuté 
dielo vykonať na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase. Dielo bude zodpovedať všetkým stavebným a bezpečnostným 
normám.  Dodávateľ bude pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Odberateľovi po riadnom vyhotovení  diela  vzniká povinnosť dielo 
prevziať a zaplatiť. Osoba, ktorá má dielo prevziať je povinná preukázať, že tak činí menom odberateľa a je oprávnená k prevzatiu tovaru. Odberateľ, 
alebo ním poverená tretia osoba má povinnosť v mieste plnenia zabezpečiť prevzatie diela ako aj kontrolu diela z hľadiska  kompletnosti dodávky a 
prípadné vady diela oznámiť bez zbytočného odkladu dodávateľovi. Dodávateľ vykoná dielo podľa popisu prác, ktorý uviedol v ponuke. 

                                                                                                                            
Cena a platobné podmienky 

 
Cena za dielo je zjednaná  podľa cenovej ponuky.  Celková cena za dielo je 7 287,21 € s DPH , slovom:  
sedemtisícdvestoosemdesiatsedem Eur dvadsaťjeden centov. 
V prípade, ak v priebehu realizácie diela vznikne potreba rozšírenia predmetu diela, zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria dodatok k tejto zmluve, 
ktorý upraví zmenu rozsahu diela a zmenu ceny za dielo.  Dodávateľ je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru na predfaktúrovanú sumu dňom podpisu 
tejto zmluvy s lehotou splatnosti do 2 dní od dátumu jej doručenia odberateľovi. Dodávateľ má právo faktúrovať čiastočnú cenu diela, na základe  
zrealizovaných prác, ktoré budú potvrdené preberacím protokolom. Zostávajúcu  cenu  diela  (t.j. konečnú faktúru) dodávateľom odberateľovi vzniká 
dňom prevzatia riadne vyhotoveného diela odberateľom, (t.j. splnenia riadneho dodania a montáže oplotenia bez vád, resp. diela s vadami, ktoré 
nebránia riadnemu užívaniu diela), ktorá bude potvrdená preberacím protokolom. Podkladom pre úhradu zvyšnej časti ceny je faktúra s vyúčtovaním 
zostatkovej sumy podľa tejto zmluvy. Faktúry sú  splatné do 2 dní od dátumu jej vystavenia odberateľovi, prevodom na účet dodávateľa podľa presných 
bankových inštrukcií. Vystavenú faktúru musí dodávateľ doručiť odberatoľovi do 2 pracovných dní od vystavenia. Dátumom úhrady faktúr sa rozumie 
dátum pripísania dlžnej čiastky na účet dodávateľa. 
 
 
 



 
 
 

Lehota na vykonanie diela 
 

Lehota na vykonanie diela je do 2 týždňov od dátumu začatia prác, v prípade omeškania dodávateľa s vykonaním diela uhradí dodávateľ zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z dohodnutej ceny za dielo. Dodávateľ resp. zhotoviteľ diela si vyhradzuje právo zmeny lehoty na 
vykonanie diela z dôvodu vyššej moci. Pre účel tejto zmluvy za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závisle, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné 
strany, napr., živelná pohroma, vojna, občianske nepokoje, povstanie, mobilizácia, nepriaznivé poveternostné podmienky neumožňujúce vykonávať 
dielo, atď. V prípade, ak z uvedeného dôvodu dôjde k predĺženiu doby realizovania diela, o túto dobu sa predlžuje doba realizácie diela a táto 
skutočnosť nemá za následok porušenie ustanovení dohodnutých v tejto zmluve zo strany dodávateľa. Aby boli odstránené akékoľvek pochybnosti, je 
výslovne stanovené, že vyššou mocou nie sú nasledujúce udalosti: zmeny trhu, na ktorom pôsobí alebo bude pôsobiť dodávateľ, zmeny hospodárskej 
situácie a akékoľvek zmeny týkajúce sa tovaru predávaného dodávateľom a/alebo poskytovania služieb poskytovaných dodávateľom, vykonávania 
prác dodávateľom. 

 

Spôsob vykonávania diela 
 

Spôsob prevedenia diela je definovaný v ponuke VP_256_2017_DP_Obec Gyňov   . Odberateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Odberateľ je 
oprávnený vyžadovať od dodávateľa, aby dielo vykonával riadnym spôsobom alebo odstránil závady vzniknuté zlou montážou. Dodávateľ písomne 
pozve odberateľa na vykonanie kontroly po hlavných etapách diela. Ak sa odberateľ  nedostaví, môže dodávateľ pokračovať v diele. Dodávateľ vyzve 
odberateľa na prevzatie celého diela v lehote 2 dni pred plánovaným ukončením diela. Odberateľ je povinný prevziať riadne vykonané dielo. V prípade, 
ak sa odberateľ nezúčastní odovzdávania a preberania diela resp. časti diela (etapy), má sa za to, že dielo resp. časť diela (etapa)  bolo vykonané 
riadne a takto ho preberá. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní diela resp. časti diela (etapy) zápisnicu / preberací protokol, ktorú podpíšu obidve strany.  

 

Majetkové sankcie za porušenie zmluvných povinností 
 
 

Nezaplatenie ceny podľa dohodnutých podmienok je porušením zmluvy. V prípade, že odberateľ oneskorene zaplatí cenu, môže dodávateľ vyúčtovať 
odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z omeškanej časti  ceny za každý deň omeškania. V prípade neuhradenia faktúr v lehote splatnosti 
pozastaví dodávateľ ďalšie dodávky alebo montáž. Odberateľ má právo na zmluvnú pokutu za nedodanie prípadne oneskorenú dodávku vo výške 0,05 
% z dohodnutej ceny za každý deň oneskorenia s termínom dodávky. 
  

 

Reklamácia tovaru 

 

Dodávateľ odovzdáva dielo po etapách. Jednotlivé etapy sú definované a potvrdené v stavebnom denníku dodávateľa. Dodávateľ je zodpovedný za 
vady, ktoré vznikli z dôvodov na strane dodávateľa a ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania.  Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, 
zodpovedá dodávateľ v rozsahu tejto záruky. Záručná doba na dielo začína plynúť odovzdaním diela. Dodávateľ zodpovedá v rámci záručnej doby za 
vady, ktoré vznikli z dôvodov na strane dodávateľa /t.j. dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené tretími osobami a pod./  Odberateľ môže predložiť 
reklamácie na adresu dodávateľa čo do množstva dodaného tovaru, a to neodkladne ihneď po prevzatí tovaru odberateľom, čo do kvality a to u 
zjavných závad do 5 dní od prevzatia tovaru, najneskôr do 5 rokov od odovzdania predmetu diela (§ 562 ods. 2písm. c) ObchZ) na stavebné práce, 
ktoré tvoria predmet diela a do 24 mesiacov na tovar dodaný dodávateľom.  Oznámenie reklamácie musí mať písomnú formu a musí byť doložené 
dokladmi osvedčujúcimi opodstatnenosť reklamácie, s presným opisom vady a priloženou fotodokumentáciou. Reklamovaný tovar musí byť 
jednoznačne identifikovateľný, že pochádza z plnenia potvrdenej objednávky dodávateľom. V oznámení reklamácie alebo v reklamačnom protokole 
odberateľ môže navrhnúť spôsob vyriešenia reklamácie. Termín a podmienky odstránenia vád sa dohodne písomne. Záručná doba je 24 mesiacov.  
 

 
Výhrada vlastníctva 

 

Dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela / preberacieho protokolu resp. preberacích protokolov prebraných častí diela prechádza na 
odberateľa nebezpečenstvo vzniku škôd na diele. Vlastníctvo k zhotovenému dielu prechádza na odberateľa až riadnym zaplatením celej ceny za dielo 
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Vlastnícke právo k predmetu diela prechádza na objednávateľa až riadnym zaplatením celej 
ceny za dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ nezaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo riadne a včas, zhotoviteľ je 
oprávnený vykonať demontáž diela v časti zodpovedajúcej nezaplatenej ceny za dielo zhotoviteľovi objednávateľom. 

 

 
Záverečné ustanovenia a Rozhodcovská doložka 

 
Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho 
rozhodnutie bude pre obidve strany záväzné. Akékoľvek zmeny  znenia tejto zmluvy je možné uskutočniť na základe písomných dodatkov 
odsúhlasených obidvoma stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana môže postúpiť pohľadávku voči druhej zmluvnej strane tretej osobe 
aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade, ak odberateľ prevedie predmet diela na tretiu osobu pred 
splnením všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť vstup tretej osoby do všetkých povinností 
práv a vyplývajúcich z tejto zmluvy. Obe strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali , rozumejú jej a na znak súhlasu a slobodnej vôle je 
vlastnoručne podpisujú. Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých každá strana obdrží jeden.  Každý výtlačok má charakter originálu. Zmluva 
začína platiť dňom podpisu obidvoma stranami. Ak táto zmluva nerieši niektoré podrobnosti, platia ustanovenia §536-§565 Obchod. zákonníka 
v platnom znení. 
 
 
V Košiciach dňa  21.6.2017 
 
 
 
 
 
 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
za dodávateľa – PROMONTA SK s.r.o.                       za objednávateľa                     
Ing. Jana Popovičová - konateľ                                                                  Mgr. Vargová  - starostka obce     


