
ZMLUVA O DIELO 

NA DODÁVKU A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKIEN DO KULTÚRNEHO DOMU V HORNÝCH 

SEMEROVCIACH 

Číslo zmluvy: 6/2018 

 

 

(§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 

 

Uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

 

1.  Obec Horné Semerovce 
 Sídlo:    Horné Semerovce 100, 935 84 Horné Semerovce 
 IČO/DIČ:   00306991/2021020661 
 Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
 IBAN:    SK16 5600 0000 0071 3823 3001 
 Zastúpenie:   Mgr. Tomáš Pásztor – starosta obce Horné Semerovce 
 
        (ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
 
 
2. KARO Romanowski 
 Sídlo:    Tytoniowa 8, 16300 Augustów 
 IČO/DIČ:   8461624010 
 Bankové spojenie:  Bank BGZ 
 IBAN:    PL54 2030 0045 3110 0000 0016 4040 
 Zastúpenie:   Romanowski Zbigniew 
 
        (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je dodanie, montáž a demontáž plastových okien a 
 parapetov do kultúrneho domu v Horných Semerovciach.  
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať 
 dielo uvedené v bode 1 tohto článku riadne a včas a vykonané dielo odovzdať v čase 
 a mieste uvedenom v článku II tejto zmluvy.  
3. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, 
 zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu vo výške a spôsobom uvedeným v článku III tejto 
 zmluvy a poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie diela. 
 

Článok II 
Čas a miesto plnenia 



1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá dielo podľa čl. I bod 1 a), b), tejto 
 zmluvy v termíne najneskôr do 25.4.2018. 
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v mieste sídla objednávateľa  
 

Článok III 
Cena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa čl. I, ktorá bude 1456 Eur 
 (slovom tisícštyristopäťdesiatšesť eur). Odmena je splatná v jednej časti.  
2. Odmena za daný predmet zákazky podľa bodu 1 tohto článku je splatná takto: zhotoviteľ 
 vystaví faktúru na odmeny k danému predmetu zákazky ihneď po odovzdaní diela, so 
 splatnosťou 14 dní od vystavenia faktúry. 
3. Celkovú cenu tvoria všetky náklady vynaložené zhotoviteľom na riadne a včasné 
 vykonanie dielo ako aj odmenu pre zhotoviteľa za vykonanie diela. 
 

Článok IV 
Práva a povinnosti zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s príslušnými 
 ustanoveniami tejto zmluvy. 
2. Zhotoviteľ dáva záruku na montáž výrobku a na samostatný výrobok 5  rokov.  
 

Článok V 
Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ je povinný prevziať dielo v dohodnutom čase a mieste a uhradiť cenu za 
 dielo v súlade s čl. III tejto zmluvy. O prevzatí diela bude podpísaný obidvoma zmluvnými 
 stranami preberací protokol, ktorý predkladá zhotoviteľ.. 
3. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi na požiadanie súčinnosť potrebnú pre 
 riadne a včasné zhotovenie diela. 
4.  
 

Článok VI 
Sankcie za omeškanie zmluvných strán 

1. Ak zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia dohodnutý v tejto zmluve, je povinný zaplatiť 
 objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. 
 Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. 
2. Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny diela, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú 
 pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo 
 na náhradu škody. 
 

Článok VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmena tejto zmluvy je možná len na základe písomných dodatkov podpísaných 
 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
2. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, 1 vyhotovenie pre každú zmluvnú stranu. 
3. Právne vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
 zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
 republike. 
 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

