
Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.§536 a následných ustanovení súvisiacich s 

prípravou a realizáciou akcie podľa predmetu plnenia tejto zmluvy. 

 

 

Čl. 1 

Zmluvné strany 

 

1.1 Zhotoviteľ: DREVOREZ Pacher Jozef 

     Pukanec, SNP  3 

     IČO: 30411696 

     DIČ: 1020381208  

 

 

1.2 Objednávateľ:  Obec Devičany 

            Devičany 75 

            935 04 

 

           Štatutárny zástupca: Mgr. Monika Slížiková, starostka obce 

           bankové spojenie: Primabanka ,Levice 

           č.ú.: 7127032001/5600 

           IČO: 587508 

           DIČ: 2021041814 

   

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je výroba a dodanie piatich záhradných stolov s dvoma lavicami. 

 

Čl. 3 

Čas plnenia 

 

Termín začatia: bezodkladne po podpise zmluvy 

Termín ukončenia: do 31.7.2014 

 

Čl. 4 

Cena predmetu diela 

 

1/ Podkladom na uzatvorenie zmluvy je výsledok z prieskumu trhu zo dňa 2.6.2014 v zmysle 

zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a cenová ponuka zo 

dňa 14.5.2014, ktorá je prílohou č.1 tejto zmluvy. 

2/ Konečná cena za prevedenie diela:  1500,- eur 

Práce podľa prílohy č. 1 

3/ Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky 

4/ Dojednaná cena môže byť zmenená na základe dohody zmluvných strán formou písomného 

dodatku. 

5/ Naviac práce musia byť vopred písomne odsúhlasené objednávateľom. Obojstranne dohodnuté 

naviac práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve, na základe ktorého budú 

objednávateľovi dofakturované, pričom objednávateľ sa zaväzuje ich zhotovenie uhradiť v 

dohodnutej výške. 



  

 

Čl. 5 

Fakturácia 

 

1/ Zhotoviteľ bude fakturovať vykonané práce a dodávky faktúrami na základe odsúhlaseného 

súpisu vykonaných prác a dodávok. 

2/ Splatnosť faktúr je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
 

Čl. 6 

Vady diela 

 

1/ Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

2/ Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia reklamácie 

objednávateľa a vady odstrániť čo v najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 5 dní 

od uplatnenia reklamácie 

3/ Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou u zhotoviteľa 

4/ Zhotoviteľ vykoná opravu vady diela na svoje náklady a vlastné nebezpečie. 

 

Čl. 7 

Osobitné ustanovenia 

 

1/ Zhotoviteľ sa zaväzuje kvalitne, včas a v dohodnutej cene vykonať práce uvedené v tejto zmluve. 

2/ Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone predmetu plnenia zabezpečiť a dodržať bezpečnostné 

opatrenia. 

3/ Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy po termíne uvedenom v čl. 3 zaplatí 

zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

4/ Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy pristupovať s odbornou starostlivosťou a 

zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy 

5/ Cena je konečná a nemeniteľne pevná 

6/ Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť, ktorá je potrebná na vykonanie predmetu plnenia 

a to na základe prerokovanej požiadavky zhotoviteľa. 

7/ Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonané práce 24 mesiacov,  ako záruku na dielo. 

8/ Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené mechanickým poškodením, nevhodnou montážou 

ďalších zariadení. 

9/ Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno obdrží zhotoviteľ a jedno 

objednávateľ. 

10/ Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode 

informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane 

všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená. Zmluvné strany sa dohodli, že zverejnenie tejto 

zmluvy v zmysle § 5a zákona   č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v platnom znení zabezpečí 

objednávateľ.  Zverejnenie zmluvy sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného 

tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného 

zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie.  

11/ Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená dobrovoľne, slobodne a vážne, nie 

v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom ju zmluvné 

strany podpisujú. 



12/ Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto zmluvy je možné meniť len formou písomných  

dodatkov k zmluve podpísaných obidvoma zmluvnými stranami  

13/ Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň po 

dni zverejnenia na webovom sídle obce Devičany. 

 

 

 

 

Objednávateľ:                                                                                  Zhotoviteľ: 

 

 

V Devičnoch, dňa  30.6.2014                                            V Pukanci, dňa 30.6.2014 

 

 

 

 

 

Mgr. Monika Slížiková                                                        Jozef Pacher 


