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Zmluva o dielo č. 02/03/2014 
 na dodávku prác. 

                                

I. Zmluvné strany 

1. Objednávateľ :      Obec Kluknava          
       Kluknava č. 177    
       053 51 
 

      zastúpený vo veciach zmluvných : Ing. Štefan Kováč 

                                oprávnený jednať vo veciach technických : Ing. Štefan Kováč 
                                Bank. spojenie :  Prima banka Slovensko                       

      č. účtu : 3411984001/5600    
                                IČO: 00329274      

     DIČ: 2021331477 
     IČ DPH: 

      tel.:  053/4473209    
      fax:  053/4473209     
      e-mail: starosta@kluknava.sk  
    

 

2. Zhotoviteľ :   TZB – komplet, s.r.o.     
   Markušovská cesta 36 
   052 01 Spišská Nová Ves 
   zastúpený vo veciach zmluvných: Ľubomír Slaninka – konateľ spoločnosti 
                                                                                                 Ing. Roman Markovič – konateľ spoločnosti 
   zastúpený vo veciach technických: Jozef Dzurilla - koordinátor 
       mobil:  0903 474 439 
                     IČO:    36575852 
   DIČ:                                                  2021775657 
   IČ DPH:    SK 2021775657 
   Bank. spojenie :   Sberbank  Slovensko, a.s. 
   č. účtu :    4390008208/3100 
   tel./fax:    053/4414720 
   mobil:    0905 623 354, 0905 289 096 
   e-mail:    tzbkomplet@tzbkomplet.sk 

Zapísaný do O.R. Okresného súdu v Košice I odd. Sro, vložka číslo: 14528/V 

 
II. Predmet zmluvy  
  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa dielo 

špecifikované v článku III. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela 

podľa článku IV. zmluvy. 
 
III. Vymedzenie diela  
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v zmluve zhotoviť pre objednávateľa dodávky a práce na 

stavbe „Zmena - rekonštrukcia plynofikácie objektu Poľovník a ústredné vykurovanie“ v tomto rozsahu: 

Dodávka a montáž ÚK, zdravotechnika, plynofikácia, komín pre kotolňu. Dodávka prác predstavuje všetky 

práce v rozsahu cenovej ponuky/rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 21.03.2014, ktorá tvorí prílohu č.1  tejto zmluvy a 

podľa projektovej dokumentácie v zmysle platných STN. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v dohodnutom štandarde 

stavebno – montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, 

všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných 

predpisov, vydaného stavebného povolenia. 

3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela a odovzdanie 

dokladov o zhotovení diela potrebných pre kolaudačné konanie a užívanie. 
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4. Nedeliteľnou súčasťou predmetu plnenia je harmonogram stavebných prác, ktorý je záväzný pre zhotoviteľa 

a ktorý sa zhotoviteľ zaväzuje plniť v náväznosti na stavebné práce. Zhotoviteľ je povinný akceptovať svoju časť 

harmonogramu pre celú stavbu podľa požiadaviek objednávateľa.  

5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi informácie k zaisteniu činnosti podľa tejto zmluvy 

  predložiť zhotoviteľovi právoplatné povolenie stavby 

  stanovisko ku konštrukčnej dokumentácií od Technickej inšpekcií SR 

  vyjadrenie prevádzkovateľa DS SPP - distribúcia,a.s. k zmene počtu spotrebičov 

  2 x kompletnú projektovú dokumentáciu UK a PLYN 

 odovzdať zhotoviteľovi všetky písomnosti spojené s realizáciou diela PD pôvodných inštalačných       

  rozvodov plynu, elektriny, ÚK a ZTI 

IV. Cena 
  

1. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá zmluvnými stranami a to vo výške: 

                         1) Plynová inštalácia                                 3 588,94 EUR 

                         2) Ústredné vykurovanie                           9 511,41 EUR 

                            SPOLU                                        13 100,35  EUR bez DPH =  15 720,42  Eur s DPH 

ako cena pevná a záväzná, na ktorú už nemá vplyv inflácia, zmena výmenného kurzu eura ani zmena cien 
a dovozných prirážok, ani iné príčiny pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné. Uvedená cena nebude navýšená ani 
v prípade, že sa zistí, že v projektovej dokumentácii neboli uvedené práce a materiál, ktoré budú zistené pri 
realizácii diela.  

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že pri oceňovaní zadania objednávateľa dôkladne a s najvyššou opatrnosťou preštudoval 

všetky dokumenty a podklady, projektovú dokumentáciu, vykonal obhliadku staveniska a okolitého územia, ktoré 

súvisí so zhotovením diela, boli mu známe všetky podmienky súvisiace s vypracovaním ponuky a ocenením 

všetkých prác, materiálov, výrobkov a zariadení a tieto vedomosti zohľadnil v cenovej ponuke/ rozpočte. 

Zhotoviteľ prehlasuje, že projektovú dokumentáciu považuje za dostatočnú pre vykonanie predmetu zmluvy 

o dielo a jeho ocenenia.  

3. Zhotoviteľ na základe svojich skúseností a odborných znalostí prehlasuje, že cenová ponuka/ rozpočet je 

kompletná a nevyžaduje si navyšovanie ceny z dôvodu rozdielov vo výmerách, ktoré si zhotoviteľ prepočítal 

a ocenil v celom rozsahu. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cenu diela nie je možné navýšiť v prípade, že 

zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby (sčítaciu, zlé cenové zatriedenie, nezaradenie položky projektu do 

ceny, resp. vykonal chybu pri spracovaní zmluvnej ceny). 

4. Všetky prípadne požadované zmeny projektu a naviac práce požadované objednávateľom oproti dohodnutému 

rozsahu a nie nevyhnutné na dokončenie diela, sa budú fakturovať podľa skutočne vykonaných výmer podľa 

jednotkových cien, uvedených v cenovej ponuke/ rozpočte, resp. podľa cien v čase realizácie platného cenníka 

Cenekon v štruktúre ÚRS. Tieto práce budú predmetom dodatku k tejto ZoD.  

5. V prípade nezrealizovania časti prác podľa cenovej ponuky/rozpočtu, zhotoviteľ nebude tieto nevykonané práce 

fakturovať. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že naviac prácou sa na účely tejto zmluvy rozumie taká práca, činnosť či úkon 

zhotoviteľa, ktorý je nad rámec rozsahu diela vymedzeného zmluvou, potreba jej vykonania nebola a ani 

nemohla byť zhotoviteľovi na základe predloženej dokumentácie zrejmá ani pri vynaložení všetkej možnej 

starostlivosti pred uzavretím zmluvy a objednávateľ vykonanie takejto práce požaduje. 

7. Pre odstránenie pochybností zmluvné strany určujú, že naviac prácou nie je zvýšenie predpokladanej výmery či 

rozsahu prác oproti zhotoviteľom predpokladanému rozsahu v rozpočte či v cenovej ponuke, pokiaľ sa nejedná 

o zmenu rozsahu projektovej dokumentácie. 
 

V. Spôsob platenia 
  

1. Po ukončení celého diela zhotoviteľ vyhotoví konečnú faktúru. Súčasťou vystavenej faktúry bude súpis skutočne 

vykonaných a ocenených prác podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy, odsúhlasený povereným 
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zástupcom objednávateľa. Tento súpis bude prílohou faktúry. Lehota splatnosti faktúr je do 14 dní od doručenia 

objednávateľovi. 

2. Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti stanovené touto zmluvou a platnými predpismi, nie je objednávateľ povinný 

ju uhradiť a nie je v omeškaní so zaplatením.    

3. Objednávateľ zaplatí cenu za dielo podľa čl. IV.1 na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. 

4. Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade s príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. 
 
 
VI. Doba vykonania diela 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vrátane náležitostí uvedených v čl. X. odst.5 v termíne: 
 

začiatok prác:    od 07.04.2014 

ukončenie prác: do 25.04.2014  

 Počas realizácie diela sa predpokladajú odstávky : ústredné vykurovanie 3 dni po odpojení 

           teplá voda  max. 2 dni po odpojení  

2. V prípade meškania stavebných prác na objekte sa predĺži termín ukončenia prác o dobu, ktorá sa rovná počtu 
dní meškania stavebných prác.  

3. V prípade, že klimatické podmienky na stavenisku nie sú v súlade s STN a pravidlami technologických postupov 

platných pre danú činnosť po dobu dlhšiu ako 3 po sebe idúce dni, má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu 

ukončenia prác o dobu, ktorá sa rovná počtu dní, kedy takéto klimatické podmienky neumožňovali plynulý postup 

(vrátane podmienky ukončenia technologického cyklu danej činnosti), plus 3 dni na opätovnú prípravu 

staveniska. 

 

VII. Zmluvné pokuty 

1. Zhotoviteľ zrealizuje dohodnuté práce na vlastné nebezpečenstvo, t.j. zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú v súvislosti 

s predmetom dodávky do doby odovzdania a prevzatia prác. Za bezpečnosť pracovníkov dodržiavanie bezpečnostných predpisov 

PO, kvalitu a kompetentnosť pracovníkov, ich zdravotný stav, spôsobilosť pre výkon dohodnutých prác v plnom rozsahu zodpovedá 

zhotoviteľ. Zhotoviteľ má s poisťovňou uzavretú zmluvu o poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú inému 

(„tretej osobe”)  

2. Ak objednávateľ neposkytne včas potrebné informácie /dokumentáciu, zvláštne požiadavky pre jednotlivé  prevedenia/, ktoré sú 

potrebné pre zhotovenie diela, zhotoviteľovi vzniká nárok na posunutie termínu a úhradu škôd týmto vzniknutých. 

3. Pokiaľ dôjde ku škode na nedokončenom diele, zodpovedajú účastníci tejto zmluvy za škodu podľa miery svojho zavinenia. 

 

VIII. Zmluvné pokuty 
 

1. V prípade nedodržania termínu ukončenia zhotoviteľom môže si objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 

2. V prípade oneskorených úhrad objednávateľom, dohodnutých v čl.V., môže si zhotoviteľ uplatňovať zmluvnú 

pokutu 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania. 

3. Objednávateľ má právo odpočítať výšku zmluvnej pokuty za neplnenie predmetu zmluvy od konečnej  faktúry. 

4. Objednávateľ má právo refakturovať zhotoviteľovi pokuty, ktoré vyplývajú z nedodržania rozhodnutí vydaných 

dotknutými organizáciami, resp. orgánmi štátnej správy (nedodržanie termínov, poškodenie zariadení iných 

organizácií, a p.) za neplnenie predmetu zmluvy. 

5. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v dohodnutom termíne podľa čl. X. odst.9. a 10. tejto zmluvy, môže 

si objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 15,- EUR za každý deň omeškania. 
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6. V prípade neodstránenia vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch, uvedených v zápise z odovzdania a 

prevzatia diela, alebo kolaudácie, môže si objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 15,- EUR za vadu 

alebo nedorobok a za každý deň omeškania s ich odstránením voči termínu, ktorý bude uvedený v tomto zápise. 

V prípade, že zhotoviteľ nie je schopný odstrániť vady podľa zápisu, je povinný dať na tieto práce 

objednávateľovi 25 % zľavu, prípadne navrhnúť náhradné riešenie.  

7. Objednávateľ je tiež oprávnený fakturovať všetky škody, ktoré reklamovaná vada spôsobila. 

IX. Odovzdanie staveniska a podmienky realizácie a kontroly prác. 
 

1. Odovzdanie staveniska sa uskutoční pred započatím prác. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu obidve 

strany zápis. 

2. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi pracovisko k vykonaniu prác v stave bez ťarchy iných osôb, bez 

faktických a právnych vád, ktoré by znemožňovali, alebo sťažovali montáž. 

3. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje bez obmedzenia potrebnými živnostenskými oprávneniami a pracovníkmi 

s dostatočnou kvalifikáciou a oprávneniami pre vykonanie dohodnutých prác.  

Zodpovedná osoba za plnenie požadovaných termínov, rozsahu a kvalitu prác je p. Jozef Dzurilla  –   

Koordinátor prác tel. 0915 936 872 

  

Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce. 

4. Objednávateľ prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať po celú dobu výstavby technicko – kontrolnú činnosť. 

K preberaniu prác v dojednanom rozsahu a riešeniu technických problémov na stavbe určuje objednávateľ ako 

zástupcu objednávateľa p. Peter Gaboš, p. Peter Zimmermann a Ing. Kováč Štefan  

5. Realizácia prác musí byť v zhode s postupom prác, riadených zástupcom objednávateľa. Pokiaľ by sa na stavbe 

vyskytli problémy ohrozujúce termín ukončenia prác je zhotoviteľ povinný ihneď písomne upozorniť zástupcu 

objednávateľa. 

6. Objednávateľ je povinný zoznámiť zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka, prípadne inou písomnou formou, 

so špecifikami BOZ a PO na stavbe. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon kontroly stavby zo strany objednávateľa. Po zahájení prác oznámi 

zhotoviteľ meno zodpovedného pracovníka na stavbe, ktorý je povinný na stavbe viesť stavebný denník. 

Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na pracovisku poriadok a čistotu, zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých 

dováža materiál a mechanizmy. Bude dbať, aby realizáciou prác nespôsobil škody objednávateľovi a iným 

subdodávateľom na stavbe. Prípadné škody z porušenia jeho povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi 

a uspokojí nároky tretích osôb. 

9. Objednávateľ pred nástupom na realizáciu určí bod napojenia energií a umožní zhotoviteľovi uskladniť materiál 

potrebný na realizáciu v uzamykateľnom priestore. 

10. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú pri ďalšom postupe prác zakryté tri pracovné dni 

vopred zápisom do stavebného denníka a telefonicky na mobil uvedený v bode IX.4. Ak sa objednávateľ 

nedostaví na ich preverenie, je zhotoviteľ oprávnený v prácach riadne pokračovať. Ak objednávateľ bude potom 

trvať na odkrytí týchto prác, je povinný uhradiť toto dodatočné odkrytie a zakrytie. Podobne sa bude postupovať 

aj v prípade účasti zástupcu objednávateľa na prípadných predpísaných skúškach, vyžadovaných osobitnými 

predpismi. Vykonanie skúšok zabezpečí zhotoviteľ za prípadnej súčinnosti objednávateľa. Každú potrebnú účasť 

zástupcu objednávateľa musí zhotoviteľ vopred zapisať do stavebného denníka a telefonicky oznámiť zástupcovi 

objednávateľa na mobil uvedený v bode IX.4. 

11. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť 

technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie ustanovení zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci v platnom znení ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov, požiarnej ochrany 

a STN, týkajúcich sa činnosti pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto 

povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska, alebo jeho blízkosti, náklady spojené 

s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ. 

12. Zhotoviteľ je povinný uskladniť a chrániť materiál, dovezený na stavbu na vlastné náklady do doby kým nie je 

nainštalovaný. Objednávateľ neručí za materiály a zariadenia, uskladnené zhotoviteľom na stavenisku. 
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13. Zhotoviteľ je povinný náležite sa starať o prípadný materiál a pracovné prostriedky poskytnuté objednávateľom. 

Prípadné straty, poškodenie alebo ich nevrátenie v pôvodnom stave, bude mať za následok, uplatnenie náhrady 

vzniknutých škôd v plnej výške voči zhotoviteľovi.  

14. Zhotoviteľ po dohode s objednávateľom a súhlasom investora musí odstrániť odpad, obaly a suť, vzniknutú 

v súvislosti s realizáciou dodávky. 

15. Náklady na obecné škody na stavbe, ktoré vznikli tak, že nie je možné zistiť ich pôvodcu, je zhotoviteľ povinný 

podieľať sa na ich odstránení úmerne k veľkosti jeho dodávky. 

16. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na dodávke svojich prác, ako aj za škody na iných zariadeniach spôsobené 

poveternostnými vplyvmi a nepriazňou počasia, pokiaľ zhotoviteľ neurobil dostatočné opatrenia pri svojich 

prácach na zamedzenie takýchto škôd. 

17. Zhotoviteľ je na stavbe povinný hájiť obchodné záujmy objednávateľa voči jeho zákazníkovi, nebude podnikať 

žiadne obchodné aktivity smerom k zákazníkovi objednávateľa, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený 

odstúpiť od zmluvy. 

18. Od začatia realizácie až po deň ukončenia a odovzdania staveniska, nesie zhotoviteľ zodpovednosť za škody 

spôsobené kontamináciou pôdy, odpadových vôd a vodných tokov ropnými produktmi, ak tieto boli zapríčinené 

jeho činnosťou. 
 
 
X. Dokumentácia stavby 
 

1. Akékoľvek zmeny, ktoré vzniknú na základe zistení nedostatkov projektovej dokumentácie, alebo požiadaviek 

zákazníka objednávateľa, budú riešené zástupcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.  

2. Na odchýlky od podstatných údajov PD zabezpečí objednávateľ pred realizáciou zmien súhlas projektanta 

stavby. 

3. Ak sú v údajoch projektovej dokumentácie vzájomné rozpory, platia pre technické vykonanie prác údaje 

z podkladov v tomto poradí : 
a/ výkresová časť PD 
b/ technická správa a popisy jednotlivých prác 
c/ výkaz výmer 
d/ Zmluva o dielo 

 

XI. Odovzdanie a prevzatie diela 
 

1. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi bez zbytočného odkladu po ukončení stavebných prác špecifikovaných 

v článku III. v lehote stanovenej v článku VI. Po ukončení stavebných prác podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ 

povinný bez zbytočného odkladu vypratať a vyčistiť stavenisko okrem prípadu, že nebude dohodnuté inak. 

2. Objednávateľ prevezme dokončené stavebné práce aj pred zmluvným termínom, ak budú úplne dokončené. 

3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatie diela vyzvať písomne objednávateľa najneskôr 5 dní pred ukončením prác. 

4. V súvislosti s odovzdaním a prevzatím diela sa spíše písomný protokol, ktorý vypracuje zhotoviteľ a ktorý 

podpíšu obe zmluvné strany. Uvedený protokol bude obsahovať najmä zhodnotenie kvality vykonaných prác, 

súpis zistených vád, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie. 

5. Súčasťou odovzdávacieho protokolu budú príslušné certifikáty použitých materiálov, protokoly skúšok v zmysle 

platných STN, protokoly o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach, záručné listy, prevádzkové 

predpisy na obsluhu. 

6. Objednávateľ umožní pracovníkom a mechanizmom zhotoviteľa prístup na stavenisko aj po odovzdaní stavby na 

dobu, potrebnú k odstráneniu prípadných vád a nedorobkov. 

7. Zmluvné strany nenesú vzájomnú zodpovednosť pri čiastočnom, alebo úplnom nesplnení záväzkov podľa tejto 

zmluvy v prípade preukázateľného zásahu vyššej moci (prírodná katastrofa a pod.). V prípade vzniku takejto 

situácie, upravia sa zmluvné vzťahy podľa slovenského právneho poriadku. 

8. Zhotoviteľ poskytuje na stavebné práce záruku 36 mesiacov odo dňa podpísania zápisu z preberacieho konania 

na stavebné práce medzi objednávateľom a investorom stavby a záruku podľa poskytovaných záruk na prípadné 
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technologické zariadenia od ich jednotlivých dodávateľov, resp. výrobcov. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, 

ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávateľ a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatí 

spôsobené bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, ktoré nezavinil 

zhotoviteľ. Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za vady vzniknuté nezabezpečením pravidelnej údržby a servisných 

prehliadok. Záruka sa nevzťahuje na prípadné závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým 

poškodením a bežným opotrebením. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade výzvy objednávateľa na uplatnenie reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní 

od tejto výzvy zaujať písomné stanovisko. Oprávnene reklamovaná vada bude zo strany zhotoviteľa odstránená 

v najkratšom možnom termíne bezplatne s prihliadnutím na technológiu a klimatické podmienky. 

10. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 5 dní od zistenia tejto 

skutočnosti náhradný predmet plnenia, ak nie je v zápise o odovzdaní diela uvedené inak.  

11. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v lehotách uvedených v odst. 9 tohto článku, je objednávateľ oprávnený vykonať 

tieto práce sám, alebo ich vykonaním poveriť inú (tretiu) osobu, alebo jej prostredníctvom zakúpiť, vymeniť 

vadné dielo, či úplne nefunkčnú časť diela v porovnateľných technických a cenových parametroch. 

12. Týmto sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za dielo ako celok, ani jeho jednotlivých častí. Objednávateľovi 

v prípadoch omeškania zhotoviteľa s odstránením vady vzniká nárok na zmluvnú pokutu pre zhotoviteľa, 

rovnajúcu sa čiastke predstavujúcej výšku nákladov objednávateľa na odstránenie vady, t.j. vo výške nákladov 

vynaložených na úhradu opravy realizovanej treťou osobou spolu s vlastnými režijnými nákladmi na opravu vo 

výške 7 % z ceny opravy. 
 
XII. Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva a práva a povinnosti z nej vyplývajúce, ako aj vzťahy, touto zmluvou neupravené, sa riadia 

Obchodným zákonníkom. 

2. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo na dodaný materiál a vykonané  práce až po úplnom zaplatení 
dohodnutej ceny v zmysle ZoD a podľa obchod. Zákonníka č 513/1991 1Zb. (výhrada vlastníctva §445 Obch. 
zákonníka) 

3. Zmluva je vypracovaná v  dvoch exemplároch - jeden pre zhotoviteľa, a jeden pre objednávateľa. 

4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť zmenu, alebo dodatok k tejto zmluve, musí to však 

urobiť písomne a  platnosť nadobudne po podpise obidvoma zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany môžu vzájomnou dohodou pristúpiť na zrušenie zmluvy a upraviť niektoré záväzky v zmluve, ak 

sa plnenie stane nemožným. Plnenie nie je nemožné, ak je ho možné splniť v inom termíne, resp. s väčšími 

obtiažami. 

6. Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní písomne ohlásiť druhej strane neodkladne, najneskôr do 10 dní, zmeny 

údajov obsiahnutých vo výpise z obchodného registra, resp. v živnostenskom liste (sídle, štatutárne organy a 

pod.) a ďalších skutočností, významných pre plnenie tejto zmluvy. 

Prílohy k ZoD: 
1. Cenová ponuka / rozpočet 
2. Výpis z OR / ŽR  

 

V Spišskej Novej Vsi dňa :                            V Sp. Novej Vsi   dňa:  

 

Zhotoviteľ:       Objednávateľ: 

 

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

Ing. Roman Markovič - konateľ  

Ľubomír Slaninka - konateľ 


