
 

 
 

  

ZMLUVA O DIELO č. OPREDAJ10/XXXX 

 
uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 
 

I. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ :   Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka, IČO: 00304930  DIČ: 2020643680, zastúpená starostom: 

Ing. Dušanom Statelovom, e mail: peter.cambor@marianka.sk 

 
a     
 
 
Zhotoviteľ :  MONTY s.r.o., Devínska10399/35,  940 02 Nové Zámky 
                     IČO: 44 145 438, IČ DPH: SK2022610623 

 

  Prevádzka a korešpondenčná adresa:    MONTY s.r.o., Bratislavská cesta 71, 941 10 Tvrdošovce,  
 IČO : 34 137 645, IČ DPH: SK2020414891, tel. 035/646 0170, e-mail: monty@monty.sk 

 
II.Predmet zmluvy a východiskové podklady 

 

  
 Podkladom k uzavretiu tejto zmluvy je: 

a) Cenová ponuka zhotoviteľa  zo dňa  27/09/2019 

b) Objednávateľom dodaný schválený realizačný projekt predmetu diela 

 Všetky vyššie špecifikované podklady tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

  

 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela zhotoviteľom a zaplatenie ceny za vykonanie diela objednávateľom. 

Dielo spočíva v zhotovení, dodávke a montáži 

a) Výroba, zameranie 

b) Dodávka, montáž fixných pevných mreží  

(všetko v ďalšom texte označené len ako „dielo“) 

 

III.Čas plnenia 

 

3.1. Akákoľvek zmena podmienok tejto zmluvy, ako napr. v predmete plnenia, termíne alebo v cene musí byť riešená písomným 

dodatkom k zmluve o dielo podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

3.2. Harmonogram prác: 

a) Termín pripísania zálohy na účet zhotoviteľa :  04.10.2019   

b) Dĺžka realizácie :     21 dní od pripísania zálohy na účet zhotoviteľa  

c) Predpokladané odovzdanie  diela:   25.10.2019 

3.3. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie skutočnosť, že v prípade, ak budú objednávateľom dodatočne objednané ďalšie 

práce na diele alebo v súvislosti s dielom, príp. zmeny a iné úpravy diela obsahovo nezahrnuté v realizačnom projekte 

súvisiacom s predmetnou zmluvou čas vyššie datovaného predpokladaného odovzdania diela sa primerane s prihliadnutím 

na povahu úkonov a ich vykonanie na alebo v súvislosti s dielom predĺži. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

IV. Cena za dielo 

 

4.1. Cena za dielo je: 778,75 ,- EUR +  20% DPH, teda celková cena s DPH predstavuje sumu 934,50,- EUR. Cena za dielo 

špecifikovaná v predchádzajúcej vete bola zmluvnými stranami dohodnutá na základe predbežnej cenovej ponuky. Výsledná 

cena za dielo, môže byť upravená po zameraní priamo na mieste výkonu realizácie, ale len po dohode oboch zmluvných 

strán. V prípade využitia práva odstúpenia od zmluvy je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny 

zodpovedajúcej rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu. Výsledok vzájomnej dohody zmluvných strán o cene 

dodatočne objednaných diel sa zapíše do stavebného denníka, pričom vzájomný konsenzus o uvedenom potvrdia obe strany 

svojimi podpismi. Ku dňu vzniku vzájomného konsenzu o cene za dodatočne objednané dielo je objednávateľ povinný 

uhradiť cenu dodatočne objednaného diela v celej výške na základe zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom. Obdobne, 

s príslušnými obmenami, sa postupuje aj pri protokolácii a fakturácii dodatočne objednaných zmien a úprav diela obsahovo 

nezahrnutých  v realizačnom projekte, avšak dodatočne požadovaných objednávateľom. 

4.2. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za dielo zhotoviteľovi a zhotoviteľ vykoná fakturáciu podľa skutočne dodaného 

materiálu a prác za dohodnuté jednotkové ceny. 

4.3. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za dielo zhotoviteľovi a zhotoviteľ vykoná fakturáciu nasledovne: 

a) 50 % zálohovou faktúrou splatnou dňa 04.10.2019 

b) Konečnou faktúrou so 14 dňovou splatnosťou po odovzdaní diela, bez súčasnej potreby jeho prevzatia objednávateľom  

4.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zálohovej faktúry, v zmysle bodu 4.3. písm. a) tejto zmluvy o dielo, sa 

harmonogram prác, teda jednotlivé termíny podľa bodu 3.2 tejto zmluvy o dielo, môžu posunúť podľa vôle zhotoviteľa 

(predĺžiť) o dobu, počas ktorej bol objednávateľ v omeškaní s úhradou. 

  

V. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

5.1 Zhotoviteľ je povinný riadne a včas dielo vykonať a odovzdať ho objednávateľovi a objednávateľ je povinný vykonané dielo 

prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. 

5.2 Objednávateľ prehlasuje, že vykonaniu ním objednaného diela nebránia žiadne prekážky. Objednávateľ sa zaväzuje objekt, 

na ktorom bude zhotovované dielo alebo v súvislosti s ktorým bude zhotovované dielo sprístupniť zhotoviteľovi aj počas 

víkendov (t.j. sobota, nedeľa). 

5.3 Zhotoviteľ je povinný po vykonaní diela vyzvať objednávateľa k odovzdaniu a prevzatiu diela. Zhotoviteľ je oprávnený 

vyzvať objednávateľa k odovzdaniu a prevzatiu diela aj formou emailu na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pričom 

správa sa bude považovať za doručenú obdržaním el. potvrdenia o jej doručení do poštovej schránky príjemcu. 

5.4 Výzva musí obsahovať miesto a čas odovzdania diela. Objednávateľ, alebo jeho písomne splnomocnený zástupca je povinný 

dostaviť sa na odovzdanie a prevzatie diela. Pred odovzdaním a prevzatím diela podpíšu osoby prítomné za obe zmluvné 

strany listinu prítomných pri odovzdávaní a preberaní diela. V prípade, že sa objednávateľ alebo jeho písomne splnomocnený 

zástupca nedostaví na odovzdanie a prevzatie diela, alebo osoba, ktorá sa dostaví na odovzdanie a prevzatie diela nebude 

vedieť preukázať, že je oprávnená konať za objednávateľa, má sa za to, že dielo bolo riadne a včas bez vád odovzdané 

zhotoviteľom objednávateľovi. 

5.5 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo na základe odovzdávacieho a  preberacieho protokolu podpísaného oboma 

zmluvnými stranami. V prípade, že dielo vykazuje vady, tieto vady sa zapíšu do odovzdávacieho a preberacieho protokolu, 

v opačnom prípade sa má za to, že dielo bolo odovzdané riadne a včas bez vád. V prípade, že objednávateľ odmietne  prevziať 

dielo od zhotoviteľa z dôvodu vád diela, avšak ide o vady, ktoré nebránia užívaniu diela, má sa za to, že dielo bolo odovzdané 

a zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v čo možno najkratšom čase. 

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k vykonanému dielu prechádza na objednávateľa okamihom zaplatenia ceny 

za dielo v celosti zhotoviteľovi. Nebezpečenstvo náhodnej škody na diele znáša objednávateľ okamihom prevzatia diela 

objednávateľom. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade existencie nevhodných poveternostných alebo klimatických podmienok je zhotoviteľ 

oprávnený prerušiť vykonávanie diela. Na prerušenie vykonávanie diela je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa 

zápisom v stavebnom denníku. O dobu prerušenia vykonávania diela sa predlžuje lehota na zhotovenia a dokončenie diela. 

Za nevhodné poveternostné podmienky sa považuje predovšetkým silný dážď, silný vietor, ktorý by ohrozoval bezpečnosť 

pri práci. V prípade, ak objednávateľ bude trvať na pokračovaní v prácach na diele v rozpore s týmito podmienkami 

a požiadavkami, tak zhotoviteľ neposkytuje na vykonané práce záručnú dobu. 

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný na svoj účet zabezpečiť vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 

staveniska. Riadne pripravené stavenisko odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v deň začatia prác (t.j. nasledujúci pracovný 



 

 
 

  

deň po dni pripísania zálohy na účet zhotoviteľa v zmysle bodu 3.2 predmetnej zmluvy) na zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je 

vlastníkom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko počas vykonávania diela. Zhotoviteľ je povinný ich riadne uskladniť, 

zabezpečiť proti krádeži a poškodeniu. V prípade, že stavenisko nebude riadne a včas prichystané v deň určený podľa vyššie 

uvedeného, predlžuje sa čas odovzdania diela o čas, v ktorom stavenisko nie je riadne a včas odovzdané.  

5.8 Objednávateľ je povinný pripojiť stavenisko na rozvod el. siete a znášať náklady za spotrebovanú el. energiu počas prác na 

diele zhotoviteľom vykonávaných v zmysle tejto zmluvy.  

5.9 Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že náklady za vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska v plnej miere 

znáša objednávateľ na svoj účet.  

5.10 Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že demontáž starej fasády a jej následnú likvidáciu (v ďalšom texte budú uvedené 

úkony spolu označované len ako „demontáž“) zabezpečí zhotoviteľ, pričom cena za uvedené nie je zahrnutá v cenovej 

ponuke, avšak bude pred začatím demontáže ocenená a vyfakturovaná formou zálohových faktúr. Zmluvné strany sa dohodli, 

že zhotoviteľ je povinný nastúpiť na výkon demontážnych prác len v prípade kumulatívneho splnenia 2 podmienok, a to 

riadnej úhrady zálohovej faktúry vystavenej za demontáž a preukázaním platného stavebného povolenia zhotoviteľovi 

objednávateľom. Bezprostredne po kumulatívnom splnení uvedených dvoch podmienok je zhotoviteľ povinný začať 

s demontážou. Časový moment začatia prác zhotoviteľa na demontáži nie je považovaný za začatie prác na diele v zmysle 

diela zadefinovaného v čl. II predmetnej zmluvy.  

 

VI. Sankcie za porušenie povinnosti. 

 

6.1 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením ceny za dielo podľa zálohovej faktúry za dielo, konečnej faktúry 

za dielo, prípadne inej platby v zmysle tejto zmluvy, najmä podľa bodu 4.3 alebo podľa bodu 5.4 tejto zmluvy, je 

objednávateľ povinný a zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi za akékoľvek v tomto bode uvedené porušenie zmluvnej 

povinnosti  (a to jednotlivo za každé porušenie) zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z celkovej ceny diela za každý deň 

omeškania, pričom zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy do 3 dní od jej doručenia. Zodpovednosť za škodu týmto 

ustanovením nie je dotknutá.  

6.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s nedodržaním podmienok uvedených v bode 3.2. písm. b), zaplatí zhotoviteľ zmluvnú 

pokutu vo výške 0,02% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. 

6.3 Objednávateľ zodpovedá zhotoviteľovi za škodu, ktorú mu spôsobí nesplnením si povinnosti vyplývajúcej mu z tejto 

zmluvy, ako i vyplývajúcej mu z jeho postavenia ako objednávateľa, najmä v časti povinnosti poskytnutia potrebnej 

súčinnosti objednávateľa zhotoviteľovi, ako i v prípade, keď uvedie objednávateľovi informácie potrebné na riadne 

vykonanie diela, a tieto informácie nezodpovedajú skutočnosti, alebo nie sú pravdivé. 

 
 

V Tvrdošovciach, dňa 02.10..2019 

 
 
 

..........................................................   ......................................................... 
Meno:       Meno: 

objednávateľ       zhotoviteľ 
 
 
 

 

 

 


