
ZMLUVA O DIELO 2/2016 
uzavretá v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými 

stranami: 
 
Objednávateľom:  
Obec Kysak  
044 81. okres Košice-okolie  
IČO: 00324400 
DIČ: 2021244841  
v zastúpení: Ing. Ľubomír Krajňák, starosta obce  
 
a 
 
Zhotoviteľom:  
OKNA RADEK. s.r.o.  
Dukelská 24/28, 087 O 1 Giraltovce  
IČO: 44442912  
DIČ: 2022706235  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov Odiel:Sro, vložka Č. 2077l1P  
v zastúpení: Rastislav Juhas, konateľ  

Čl. l 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je: 
1. Demontáž pôvodných oceľových rámov so sklenenou výplňou: 
 1 ks 2600 x 3000 mm 
 2 ks 1880 x 2500 mm 
 7 ks 1340 x 3000 mm 
2. domurovka  28 m2 s prekladmi na okná 
3. montáž plastových okien: 
 1 ks 2600x1500 
 4 ks 2000x1500 
4. montáž plastových dvojkrídlových dverí so svetlíkom:  
 2 ks 1600 x 2500 

Čl. II 
Cena diela  

 
 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je celkom 6 813 € s DPH slovom  
šesťtisícosemstotrinásť EUR. Rozpis cien podľa objednávky obce Kysak č. 23/2016.  

Čl. III 
Platobné podmienky  

 
 Objednávateľ' sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela v lehote do 14 dní od 
vystavenia faktúry zhotoviteľa. po riadnom ukončení diela a prevzatí diela objednávateľom.  
 



Čl. IV 
Čas plnenia  

 
1. Za začatie diela sa považuje deň, keď objednávateľ podpísal zmluvu o dielo.  
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť dielo v termíne do štyroch týždňov od začatia diela.  
3. Lehota podľa odseku 2 tohto článku je maximálna lehota, do kedy zhotoviteľ zhotoví a odovzdá 

dielo objednávateľovi. Dielo však môže zhotoviteľ ukončiť aj skôr, pričom bezodkladne vyzve 
objednávateľa na prevzatie diela.  

4. Lehoty sa počítajú odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom nastala skutočnosť určujúca začiatok 
lehoty.  

 
Čl. V 

Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpe čenstvo škody na nej  
 

1. Vlastníkom zhotovovaného diela je zhotoviteľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na ňom, do 
doby pokiaľ ju písomne neodovzdá objednávateľovi.  

2. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k odovzdanému vykonanému dielu bez vád až úplným 
zaplatením dohodnutej ceny diela.  

3. Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu. za ktorý zodpovedá objednávateľ, môže zhotoviteľ 
požadovať úhradu mzdových a iných nákladov zhotoviteľa. ktoré boli účelne použité a stali sa 
súčasťou zhotovovaného diela podľa špecifikácie, ktorú je zhotoviteľ povinný vyhotoviť.  

 
Čl. VI 

Iné práva a povinnosti zmluvných strán  
 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo a v dohodnutom termíne ho odovzdať objednávateľovi.  
2. Zhotoviteľ nie je viazaný pri určení spôsobu vykonávania diela pokynmi objednávateľa, avšak 

v súlade so špecifikáciou. ktorá je uvedená v čl. l tejto zmluvy.  
3. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi.  
4. Ak sa vyskytnú udalosti. ktoré jednej alebo obidvom zmluvným stranám čiastočne, alebo úplne 

znemožnia plnenie ich povinností podľa tejto zmluvy, sú povinné sa o tom bez zbytočného odkladu 
informovať a spoločne podniknúť kroky k ich odstráneniu. Nesplnenie tejto povinnosti zakladá 
nárok na náhradu škody pre druhú zmluvnú stranu.  

 
Čl. VII 

Zodpovednos ť za vady  
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady. ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.  
2. Prípadné vady diela a nedostatky. ktoré budú zistené pri odovzdávaní. budú zmluvnými stranami 

uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí s určením lehôt na ich odstránenie.  
3. Odstúpiť od zmluvy môže objednávateľ len vtedy, ak predmet zmluvy je úplne nespôsobilý 

k zamýšľanému účelu použitia a vady neboli odstránené. ani po uplynutí dohodnutej primeranej 
lehoty poskytnutej k ich odstráneniu.  

4. Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť zhotoveného diela v trvaní 5 rokov(slovom pät') od 
odovzdania diela objednávateľovi.  

 



Čl. VIII 
Zmluvná pokuta  

 
 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v termíne podľa tejto zmluvy alebo 
zhotoviteľa so zaplatením fakturovanej sumy k dátumu splatnosti, zmluvné strany si dohodli zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 za každý deň omeškania.  

 
Čl. IX 

Záverečné ustanovenia  
 

1. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme 
písomných dodatkov.  

2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.  

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.  
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch po jednom pre zmluvné strany.  
5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a na znak súhlasu a prejavu ich 

slobodnej a vážnej vôle ne vykonanej v tiesni a za zvlášť nevýhodných podmienok ju 
vlastnoručne podpisujú.  

 
 
V Kysaku, dňa  11.6.2016      V Giraltovciach dňa 11.6.2016  
 
 
 
 
 
____________________________     _____________________________ 
                Objednávateľ         Zhotoviteľ 
 


