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Zmluva o dielo 
                           Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., 

                                                     v znení neskorších zmien a doplnkov       

 

I. ZMLUVNÉ  STRANY 
   

1.OBJEDNÁVATEĽ:    Obec Bacúch     
                                             Hlavná 279, 976 64 Bacúch 

Právna forma:     obec    

Štatutárny orgán:    Ing. František Kán, starosta obce                                                         

Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:     2000489001/5600 
IBAN:       SK86 5600 0000 0020 0048 9001 
IČO:    00313254    
DIČ:     2021223028    
Osoby oprávnené rokovať:     Ing. František Kán, starosta obce 

       

ďalej v texte len "objednávateľ" 

 
 2.ZHOTOVITEĽ:     Ján Haluška - HAMANNAX    
Zastúpená:     Ján Haluška 
Bankové spojenie:    ........................... 
IBAN:       ........................... 
Sídlo:       Za Vŕšok 230, 976 69 Pohorelá 
IČO:       32227507 

DIČ:       1020565898 
Identifikačné číslo pre DPH:    SK1020565898 
Zapísaný v  živnostenskom registri:   Okresný úrad Brezno, č. 603-2296 
Osoby oprávnené rokovať:    Ján Haluška 
                                                        

ďalej v texte len "zhotoviteľ" 

      

II.  PREDMET ZMLUVY 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Zariadenie kancelárií obecného úradu 

obce Bacúch“. Rozsah diela, jeho kvalita a technické riešenie sú určené podľa grafického návrhu 

zariadenia kancelárií a špecifikácie komponentov. 

2. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad a nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, kvalitne, v 

súlade so zákonmi, predpismi a technickými normami platnými v SR a za podmienok uvedených 

v tejto zmluve. 

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi 

ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky podľa § 9 ods. 9: „Zariadenie kancelárií obecného 

úradu obce Bacúch“. 

 

lll. TERMÍN PLNENIA 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zrealizuje predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v lehote do 

90 kalendárnych dní odo dňa podpísania Zmluvy o dielo.  
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2. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný 

termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, 

ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia.  

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

 

lV. CENA PREDMETU ZMLUVY 

 

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou 

zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje: 
 

Cena s DPH 5340,00 EURO (slovom: päťtisíctristoštyridsať EURO) 

 

2. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na: 

a. dodanie tovaru do miesta dodania – Obecný úrad obce Bacúch, Hlavná 279 

b. montáž komponentov a ich úplnú kompletizáciu v kanceláriách podľa grafického návrhu. 

 

 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo konečnou faktúrou. 

 

2. Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej 

republiky. 

 

3. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 

zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, 

pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 

objednávateľovi. 

 

4. Podkladom pre vystavenie faktúry je zápis o odovzdaní a prevzatí diela. 

 

5. Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa 

považuje deň odpísania z účtu objednávateľa. 

 

Vl. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie predmetu zmluvy. 

 

2. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie kvality vykonaných prác, že je dielo 

spôsobilé na obvyklé používanie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie 

objednávateľa, že dielo preberá.  
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3. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN 

a všeobecne záväznými predpismi, pokiaľ sú súčasťou výrobného procesu. 

 

4. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu. 

 

 

VII. ZÁRUČNÁ DOBA A VADY DIELA 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti 

dohodnuté v zmluve. 

 

2. Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela 

objednávateľovi.  

 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením 

jeho povinností. 

 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od písomného uplatnenia reklamácie 

objednávateľom, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa zhotoví obojstranne 

potvrdený zápis.  

 

5. Objednávateľ je povinný odovzdať/sprístupniť dielo, alebo jeho časť, zhotoviteľovi na reklamáciu tak, aby 

bolo možné riadne, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, technicky a nerušene vykonať 

odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, i odstraňovaní vady, sú zmluvné strany povinné si 

poskytnúť na požiadanie súčinnosť, spočívajúcej najmä v možnom odstránení existujúcej alebo 

predpokladanej prekážky, resp. vyhnúť sa jej. 

 

 

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADY ŠKODY 

 

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny diela s DPH za každý deň omeškania. 

 

2. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku, zhotoviteľ má právo na  

úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.  

 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Za 
oprávneného zástupcu na strane objednávateľa sa vždy považuje i osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom 
objednávateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ním poverená osoba.  
 

2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce. 
 
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ  a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie. 
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5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka v platnom znení. 
 

  

 

V Bacúchu, dňa .........................               V Bacúchu, dňa ..................... 

           

O b j e d n á v a t e ľ :                              Z h o t o v i t e ľ : 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. František Kán      Ján Haluška 

starosta Obec Bacúch       

           
 

 

 

 

 


