
Z M L U V A    O   D I E L O 

č.: 2020-01 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.: 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

(Obchodného zákonníka) 

 

Čl. 1 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Obec Kračúnovce 

 Obecný úrad, 087 01 Kračúnovce 350 

 IČO: 00 322 181 

 DIČ: 2020777561 

 Za obec koná: Michal Boleš, zastupujúci starostu obce 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: STOĽAR MARCIN, s. r. o. 

 087 01 Lúčka 22 

 IČO: 52 678 156 

 DIČ: 2121148381, IČ DPH: SK2121148381 

 Zápis: Obch. register Okr. súdu Prešov, odd.: Sro, vl.č.: 39360/P 

 Za spoločnosť koná: Peter Marcin, konateľ 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu „zmluvné strany“) 

 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie týchto výrobkov: 

a) kancelársky stolík, 

b) skriňa na šanóny, 

c) skriňa uzamykateľná, 

d) kancelárska zostava, 

e) kancelársky stôl – kancelária starostu, 

f) kancelárska skriňa – kancelária starostu, 

g) skriňa s linkou.  

2. Predmetom zmluvy je aj osadenie týchto výrobkov v nehnuteľnosti objednávateľa; toto 

osadenie však nezahŕňa vyspravenie stien, vybúranie, či domurovanie otvoru. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí aj dopravu zhotovených výrobkov na miesto ich montáže, teda do 

sídla objednávateľa, ktoré je na adrese uvedenej vyššie v článku 1 tejto zmluvy. 

(ďalej len „dielo“) 

 

Čl. 3 

Vykonanie diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady (čo nemá vplyv na poskytnutie dohodnutých 

záloh podľa článku 4 odseku 2 tejto zmluvy resp. na dohodnutú zmenu diela podľa odseku 

2 tohto článku) a na svoje nebezpečenstvo vykoná dielo, pričom zhotoviteľ môže poveriť 

inú osobu na vykonanie časti diela, avšak zodpovednosť za vykonanie diela ako celku 

ostáva na zhotoviteľovi. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť nehnuteľnosť, do ktorej sa dielo má vmontovať resp. 

vniesť a umiestniť, a to na nevyhnutný čas, pri jednodňovej montáži spravidla v trvaní 8 

hodín. 
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3. Ak objednávateľ súčinnosť podľa odseku 3 tohto článku neposkytne, zhotoviteľ má právo 

od tejto zmluvy odstúpiť a súčasne vyúčtovať doposiaľ vykonané práce a vynaložený 

materiál na dielo podľa cien v súlade s touto zmluvou. 

 

Čl. 4 

Cena diela a súvisiace dojednania 

 

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá takto: 

a) kancelársky stolík ..................................................................... 540,00 € s DPH, 

b) skriňa na šanóny ....................................................................... 276,00 € s DPH, 

c) skriňa uzamykateľná ................................................................ 189,97 € s DPH, 

d) kancelárska zostava .................................................................. 579,97 € s DPH, 

e) kancelársky stôl – kancelária starostu ...................................... 810,00 € s DPH, 

f) kancelárska skriňa – kancelária starostu ................................... 830,04 € s DPH, 

g) skriňa s linkou .......................................................................... 879,97 € s DPH, 

 h) montáž ...................................................................................... 399,97 € s DPH, 

 SPOLU: .................................................................................... 4 506,35 € s DPH. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí zálohu vo výške 30% z dohodnutej ceny diela, a to do 

7 dní od vystavenia faktúry zhotoviteľom. 

3. Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu (konečnú) faktúru do 5 dní od podpísania dodacieho listu 

o odovzdaní a prevzatí diela; na uvedenej faktúre zhotoviteľ uvedie odrátanie poskytnutej 

zálohy resp. poskytnutých záloh, pričom faktúra bude splatná do 7 dní od jej vystavenia. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu diela (po odrátaní objednávateľom poskytnutých 

záloh) na základe vyúčtovacej faktúry v lehote splatnosti podľa odseku 3 tohto článku. 

 

Čl. 5 

Čas zhotovenia diela a jeho odovzdanie 

 

1. Zhotoviteľ začne vykonávať dielo do 10 kalendárnych dní po prijatí zálohy podľa  

článku 4 ods. 2 tejto zmluvy v hotovosti alebo po jej pripísaní na účet zhotoviteľa. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná do 6 mesiacov od začatia jeho vykonávania podľa 

odseku 1 tohto článku. 

3.  Ak objednávateľ mešká so sprístupnením nehnuteľnosti, v ktorej sa vykonáva montáž 

diela podľa článku 3 ods. 3 tejto zmluvy, o túto dobu omeškania objednávateľa sa 

predlžuje čas zhotovenia diela 

4. Ak objednávateľ mešká s odovzdaním materiálu, ktorý má prípadne k tejto zmluve 

odovzdať, o túto dobu omeškania objednávateľa sa predlžuje čas zhotovenia diela. 

5. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční na mieste jeho montáže, pričom sa vyhotoví 

dodací list o odovzdaní a prevzatí diela, na ktorého účinnosť je potrebné, aby ho podpísal 

zhotoviteľ a objednávateľ. 

 

Čl. 6 

Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na ňom 

 

1. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ do doby pokiaľ je 

v priestoroch zhotoviteľa. 

2. Ak sa dielo nachádza už v nehnuteľnosti objednávateľa, v súlade s § 542 ods. 1 

Obchodného zákonníka, je objednávateľ jeho vlastníkom a znáša nebezpečenstvo škody na 

ňom; to platí aj o časti už vykonaného diela nachádzajúceho sa v nehnuteľnosti 

objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ je vlastníkom vecí, ktoré doposiaľ neboli zapracované do diela ako celku 

nachádzajúceho sa v nehnuteľnosti objednávateľa resp. zhotoviteľ je vlastníkom vecí, ktoré 
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aj keď boli zapracované do diela, avšak dielo alebo jeho časť sa nenachádzajú 

v nehnuteľnosti objednávateľa, takže zhotoviteľ v týchto prípadoch znáša aj 

nebezpečenstvo škody na týchto veciach. 

 

Čl. 7 

Zodpovednosť za vady 

 

1. Zhotoviteľ  zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

2. Prípadné vady diela a nedostatky, ktoré budú zistené pri odovzdávaní, budú uvedené 

v dodacom liste o odovzdaní a prevzatí diela s určením lehôt na ich odstránenie. 

3. Odstúpiť od zmluvy môže objednávateľ len vtedy, ak predmet zmluvy, teda dielo je úplne 

nespôsobilé k zamýšľanému účelu použitia a vady neboli odstránené, ani po uplynutí 

dohodnutej primeranej lehoty poskytnutej na ich odstránenie. 

4. Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť zhotoveného diela v trvaní 24 mesiacov  

od odovzdania diela objednávateľovi.  

 

Čl. 8 

Zmluvná pokuta 

 

1. V prípade, že zhotoviteľ bude meškať s vrátením preplatku, ktorý vznikne po vyhotovení 

vyúčtovacej faktúry alebo v prípade, že objednávateľ bude meškať so zaplatením 

fakturovanej sumy, zmluvné strany si dohodli zmluvnú pokutu vo výške 0,01% za každý 

deň omeškania. 

2. Zmluvná pokuta je predmetom dane z pridanej hodnoty v sadzbe v čase jej vyúčtovania. 

 

Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zhotoviteľa a 

objednávateľa vo forme písomných dodatkov. 

2. Zhotoviteľ a objednávateľ vyhlasujú, že tento ich záväzkovoprávny vzťah sa spravuje 

Obchodným zákonníkom v súlade s § 262 Obchodného zákonníka. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch po jednom pre zmluvné strany. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a na znak súhlasu a 

prejavu ich slobodnej a vážnej vôle nevykonanej v tiesni a za zvlášť nevýhodných 

podmienok ju vlastnoručne podpisujú. 

  

V Kračúnovciach, dňa 20.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

 objednávateľ zhotoviteľ 


