
ZMLUVA  O DIELO  č. 04/2011 

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 
 

I. Zmluvné strany 
 
I.1. Objednávateľ:  OBEC JUSKOVA VOĽA 
     Juskova Voľa 82 
     094 12  Vechec      
  Štatutárny zástupca:  Jozef Lukačin, starosta  
 Zastúpený na rokovanie  
  
 
 IČO  :  00332453 
 DIČ : :              2020630095 
 bankové spojenie:  VÚB, a. s., pobočka Vranov nad Topľou   
 číslo účtu:    1517909959/0200 
 telefon+fax:   057 / 788 06 86 
 e-mail:    juskovavola@stonline.sk 
 
 
I.2. Zhotoviteľ:   IWIN Services, spol. s r. o. 
     Staničná 1261, 093 01  Vranov nad Topľou 
 Konateľ :  Ladislav Paľko, Ján Čandík 
 Zastúpený na rokovanie 
 vo veciach zmluvných: Ladislav Paľko 
 vo veciach technických: Ján Čandík    
 IČO  :  36 743 631 
 IČ DPH :  SK2022328132 
 bankové spojenie:  VÚB Vranov nad Topľou 
 číslo účtu:   231 420 88 58 / 0200 

telefón+fax :  057/765 92 79 
 e-mail  :  iwin@iwin.sk 
  
 

II. Predmet plnenia 
 

II.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok stanovených touto zmluvou dodať plastovné výrobky 
podľa špecifikácie v prílohe č. 1, ktorá je neodeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 

    
 II.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom 

nezodpovedá za  zmeny v projekte, ktoré si vyžiada objednávateľ . 
 
II.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
 dohodnutú cenu. 

III. Čas plnenia 
 
III.1 Termín plnenia predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa podľa časti II tejto zmluvy je:     
najneskôr do 31.07.2011   
 
III.2 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé na riadnom a včasnom plnení 
 zmluvy zo strany objednávateľa. 



 
IV. Cena 

 
IV.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená  dohodou zmluvných strán v zmysle 
zákona č. 18/1996 z.z. o cenách. 
 
IV.2 Cena za zhotovenie diela v súlade s uvedenou cenovou ponukou zhotoviteľa je: 

 
1.Cena celkom spolu bez DPH:     499,00  € 
2. DPH 20 %                                                                      99,80  € 
3. Cena diela spolu s DPH:                598,80  € 

   
 
IV.3 Cena je uvedená s DPH, ktorá bude účtovaná vo výške platnej v čase zdaniteľného 
 plnenia predmetu diela . 
 

V. Platobné podmienky 
 
 
 V.1 Lehota splatnosti vyúčtovania (daňového dokladu) je 7 dní odo dňa jeho doručenia  
 objednávateľovi. 
 

VI. Záru čná doba - zodpovednosť za vady 
 
VI.1 Zhotoviteľ poskytuje záruku na dodaný tovar a vykonané práce po dobu 2 rokov za 

predpokladu, že investor zabezpečí pravidelnú údržbu dodaného tovaru.  
 
VI.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady, ktoré sa objavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností. 

  
VI.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné reklamácie vád diela v záručnej dobe uplatní 

bezodkladne po jej zistení písomnou formou a doručí na adresu zhotoviteľa podľa čl.I tejto 
zmluvy. 

 
VII. Podmienky vykonania diela 

 
VII.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať montážne pracovisko v súlade s podmienkami tejto 

zmluvy v termíne do 3 pracovných dní o podpísania tejto zmluvy. V prípade omeškania 
odovzdania montážneho pracoviska z dôvodov na strane objednávateľa, posúva sa zároveň 
termín ukončenia diela o rovnakú dobu. 

 
VII.2 Objednávateľ zabezpečí stály dozor počas doby montážnych prác zhotoviteľa. 
 
VII.3 Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník vedúcim montérom diela. 
 
VII.4 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku. 
 
VII.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 
 

VIII. Zmluvné pokuty 
 



VIII. 1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne uvedenom v tejto zmluve, zaplatí zmluvnú pokutu 
vo výške  0,05 %  za každý deň omeškania. 

 
VIII.2 Ak objednávateľ nedodrží platobné podmienky dohodnuté v tejto zmluve, zaplatí 
 zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej čiastky za každý deń 
 omeškania. 
 

IX. Odovzdanie diela 
 
XI.1 Dielo je riadne odovzdané, ak je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a zmluvných 

strán, bez akýchkoľvek vád, ktoré by bránili v riadnom  užívaní diela. 
 
XI.2 Ak dielo obsahuje vady, tieto musia byť spísané v protokole s uvedením lehoty na ich 
 odstránenie.  
 
XI.3 Zhotoviteľ je povinný spísať protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu obe 
 zmluvné strany. 
 

X. Náhrada škody 
X.1 Náhrada škody sa bude realizovať v súlade s § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
 Obchodného zákonníka. 
 

XI. Odstúpenie od zmluvy 
 
XI.1 Od zmluvy je možné odstúpiť na základe dohody podpísanej oprávnenými zástupcami 
 oboch zmluvných strán. 

XII. Záverečné  ustanovenia 
 
XII.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi. 

Lehota pre prijatie návrhu zmluvy je tri dni od doručenia. 
 
XII.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy 
 doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej  obsahom. 
 
XII.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
 ktoré budú platné, ak budú potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
 zmluvných strán. 
 
XII.4 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. 
 
XII.5 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá 
 objednávateľ a dve zhotoviteľ. 
 
 
 
 
Vo Vranove nad Topľou,30.06.2011          Vo Vranove nad Topľou, 30.06.2011 
 
Zhotoviteľ:                                  Objednávateľ: 
 
 
 



Príloha č. 1 
P.č. Názov MJ  Mn Cena za MJ Cena spolu 
        v Eur v Eur 

1. Vchod. Dvere, AL prah, 880x2000 ks 1 499,00 € 499,00 € 

  Sklo: dubová kôra         

        Cena netto 499,00 € 
      

DPH 20% 100 € 

Celková cena s DPH 598,80 € 
 


