
ZMLUVA O DIELO č. 1/2018 

(§ 631 a nasl. Občianskeho zákonníka) 

 

Základná škola Slovenská Kajňa 54, 094 02 

Slovenská Kajňa 54, 094 02 

IČO 37873342 

V zastúpení: Mgr. Marián Oľšav, riad. školy 

(ďalej len objednávateľ) 

a  

Meno a priezvisko: Stanislav Magura 

Adresa trvalého pobytu: Malá Domaša  36  

Číslo OP: ET356443 

Rodné číslo: 660821/7121 

Číslo účtu: 12710106/6500 

(ďalej len zhotoviteľ) 

I.  

Predmet zmluvy: 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje  za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa 

vymeniť poškodené žalúzie za nové, opraviť tie, ktoré sa opraviť dajú. Opravu 

a výmenu žalúzií urobiť v kmeňových  v triedach a zborovni. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich vykonanie 

dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.  

  

II. 

Doba plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia tejto zmluvy v 

termíne: začiatok práce: 8.03.2018 ,   ukončenie práce: 12.03.2018. 

2. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s 

poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti 

dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 

3. Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.  

 

 



III.  

Spolupôsobenie objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi  prístup do miestností, v ktorých 

sa vykoná oprava žalúzií.   

IV. 

Cena a platobné podmienky 

1. Odmena za zhotovenie diela bola dohodnutá vo výške 345,60 € s DPH (slovom 

tristoštyridsaťpäť eur 60 centov) a bude vyplatená po dodaní diela, najneskôr však do 

posledného dňa mesiaca nasledujúcom po termíne odovzdania diela špecifikovaným 

v čl. II. tejto zmluvy.  

V.  

Zodpovednosť za závady, záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za závady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak 

boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

3. Záručná doba je 2 roky  a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie. 

 

VI. 

Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy 

1. V prípade nesplnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy platia sankcie podľa 

zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v 2 zhodných zneniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

1 exemplár. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.  

2. Platnosť zmluvy je možné ukončiť písomnou dohodou účastníkov alebo jednostranne 

písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán.  

3. Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými 

zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky môžu navrhnúť obidve zmluvné strany.   



4. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa 

riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v SR. 

5. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto 

zmluvy, budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné 

strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi právnym poriadkom platným na 

území Slovenskej republiky.  

6. Účastníci svojimi podpismi potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy a vyhlasujú, že túto 

zmluvu riadne prečítali a že táto zmluva nebola dohodnutá v tiesni ani za inak 

nevýhodných podmienok.   

 

. 

 

V Slovenskej Kajni 07.03.2018 

 

 

 

 

 Mgr. Marián Oľšav          Stanislav Magura 

    Objednávateľ               Zhotoviteľ 

 

 


