
 
Zmluvy o dielo    

č.  Z2017/193 
 

uzatvorená podľa ustanovení §536 a násl. Obchodného 
zákonníka v platnom znení 

 
I. Zmluvné strany 

 
      1)Zhotoviteľ      :STARBEC s.r.o. 
     Dolná 38, 94110 Tvrdošovce 
       Bankové spojenie :SBERBANK Nové Zámky 
       číslo účtu       :4400066808/3100 
       IČO              :34118292   Ič DPH:SK2020414484 
       Zapísaný v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel Sro, vl.č.1156/N 

       v zastúpení     : Karol Hegedus, konateľ 
                           
 
 
      2)Objednávateľ   : Obec Hrubý Šúr 
       Adresa : Hrubý Šúr, č. 205, 903 01   
       v zastúpení : Ing. Ladislav Gujber, starosta obce                                 
       IČO/DIČ : 00305987/2021006658 
                            
 
 
 

II. Predmet zmluvy 

 
      1. Predmetom tejto zmluvy je výroba a dodávka výrobkov a prác, 
ktoré zabezpečí zhotoviteľ v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. 
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebné 
spolupôsobenie, vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu. 
 
      2. Špecifikácia výrobkov a prác je obsiahnutá v článku V. tejto 
zmluvy. Akékoľvek zmeny je možné uskutočniť len pri súhlase oboch strán. 
 
 
 

III. Miesto a čas plnenia 

 
      1. Miestom vykonania diela: Obec Hrubý Šúr 
                                   
 
      2. Na základe dohody zmluvných strán dielo bude zhotoviteľom 
vykonané a objednávateľovi odovzdané, za podmienky dodržania všetkých 
dohodnutých platobných a projektových podmienok, rozsahu diela a 
ostatných ustanovení tejto zmluvy, do termínu dohodnutom v bode 3 článku 
III., za podmienky zaplatenia zálohy vyžadovanej zhotoviteľom. 
 
      3. Termín zahájenia prác : do 14 dní od doručenia podpísanej 

zmluvy  
         Termín ukončenia prác : do 21 dní od zahájenia montáže 
  

      4. Konečný termín vykonania a odovzdania diela je možné predĺžiť 
iba v prípadoch uvedených v tejto zmluve alebo na základe dohody 
zmluvných strán. 
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      5. Dodržanie konečného termínu vykonania a odovzdania diela je 
závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu 
omeškania objednávateľa s poskytnutím riadneho spolupôsobenia nie je 
zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v 
riadnom termíne. 
 
      6. Pri odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ objednávateľovi 
odovzdá nasledovné veci, ktoré sú súčasťou dodávky diela a ktorých 
prevzatie objednávateľ zhotoviteľovi písomne potvrdí. 
 
 

IV. Cena diela 

 
      1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s 
príslušnými ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a vychádza z 
dohodnutého rozsahu diela podľa čl. II. tejto zmluvy. 
 
      2. Cena diela je špecifikovaná v článku V. tejto zmluvy a vzťahuje 
sa na rozpis výrobkov a služieb uvedených v špecifikácii výrobkov. 
 
      3. Dohodnutá cena je považovaná zúčastnenými stranami za pevnú a 
bude ju možné meniť len v prípade zmien požadovaných objednávateľom, 
prípadne pri prácach na viac. 
 

 

V. Špecifikácia výrobkov 
 
1. V prílohe k zmluve –  Cenová ponuka zo dňa 13.4.2017  

číslo  R-8695 a R-8696 
 

2. Cena za zhotovenie diela je 3603.05,-EUR bez DPH  
 
           Celkom s DPH 20% 4323.66,-EUR   

  
 
 
   

VI. Platobné podmienky 

 
      1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry 
vystavenej zhotoviteľom. 
      2. Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia faktúry 
objednávateľovi. 
      3. V prípade, že dôjde k ukončeniu tejto zmluvy alebo k odstúpeniu 
od nej z dôvodov na strane objednávateľa, objednávateľ je povinný 
zhotoviteľovi zaplatiť cenu za tú časť diela, ktorá už bola ku dňu 
ukončenia zmluvy vykonaná. 
      4. Všetok dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom 
firmy Starbec s.r.o. 
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VII. Záruka a zodpovednosť za vady 

 
      1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa 
podmienok stanovených touto zmluvou a bude mať vlastnosti obvyklé pre 
daný typ diela v rámci platných technických noriem. 
      2. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy záruku v trvaní 48 
mesiacov odo dňa odovzdania diela objednávateľovi v prípade, že montáž 
previedla zhotoviteľova firma. Počas uvedenej doby bude zhotoviteľ 
poskytovať objednávateľovi záručný servis. Záručný servis bude 
poskytovaný bezplatne za podmienky, že zhotoviteľ reklamáciu uzná ako 
oprávnenú a vady diela neboli spôsobené okolnosťami uvedenými v ods. 6 
tohto článku. 

      3. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy záruku podľa platných 
zákonov v prípade, že dielo bolo bez montáže a záruka sa v takomto 
prípade vzťahuje iba na výrobky, nie na funkčnosť po zabudovaní. 
      4. Nárok na odstránenie nedostatkov a chýb v záručnej lehote je 
objednávateľ povinný si uplatniť u zhotoviteľa  bez zbytočného odkladu 
potom, čo sa vady vyskytnú a v písomnej forme. Objednávateľ pritom 
zhotoviteľovi oznámi, ako sa chyby prejavujú a poskytne mu potrebnú 
súčinnosť na ich odstránenie. 
      5. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne odstrániť závady zistené pri 
dodaní diela, ostatné najneskôr do 30 dní po písomnom oznámení 
objednávateľom. 
      6. Záruka uvedená v tomto článku sa nevzťahuje na poruchy, 
poškodenia a iné vady diela, ktoré vznikli v dôsledku hrubého zásahu 

zvonku, v dôsledku akejkoľvek neodbornej manipulácie s predmetom diela, 
ďalej na vady vzniknuté v dôsledku neodbornej obsluhy alebo akejkoľvek 
obsluhy, ktorá bola v rozpore s návodom na obsluhu a údržbu. Tiež sa 
nevzťahuje na poruchy, poškodenia a iné vady diela, ktoré vznikli ako 
dôsledok zanedbania pravidelnej údržby, ako dôsledok vysokej vnútornej 
vlhkosti v objekte v ktorom bolo dielo namontované. Zhotoviteľ ďalej 
nezodpovedá za vady a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku akejkoľvek 
úpravy alebo prispôsobovania diela alebo jeho časti objednávateľom alebo 
iným subjektom, ktorý na to nebol oprávnený priamo zhotoviteľom. 
      7. Po skončení záručnej doby bude zhotoviteľ poskytovať 
objednávateľovi pozáručný servis na základe požiadavky objednávateľa a 
za ceny podľa v tej dobe platného cenníka. 
 

VIII. Podmienky vykonania diela 
 
      1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na 
vlastnú zodpovednosť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
      2. Všetky materiály použité na vykonanie diela musia zodpovedať 
osvedčeniu. 

3. Objednávateľ zabezpečí prístup do priestorov montáže. 
4. Demontážou sa rozumie vybúranie pôvodných okien, s tým, že nie 

je zaručená nedotknuteľnosť steny a ostenia. Demontáž železobetónových 
konštrukcií je za príplatok podľa platného cenníka. 

5. Montážou sa rozumie osadenie výrobkov do pripravených otvorov 
(zakotvenie, zapenenie špár polyuretánovou penou) a nastavenie výrobkov 
k ich správnej funkčnosti. 

6. Murárskymi vysprávkami sa rozumejú práce na zapravenie špaliet 
a ostenia hrubým murárskym materiálom Uni. Murárske práce neobsahujú 
murovanie, zateplenie, maliarske práce, stierkovanie, sadrokartonárske 
práce. 
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IX. Zmluvné pokuty 

 
      1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v článku II tejto zmluvy po 
termíne uvedenom v článku III bode 3, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 
0.05% z ceny uvedenej v článku IV, za každý deň omeškania. 
      2. Ak objednávateľ nesprístupní priestory montáže v dohodnutých 
termínoch, môže zhotoviteľ požadovať úrok z omeškania vo výške 0.05% z 
ceny uvedenej v článku IV. 
      3. Ak sa objednávateľ oneskorí s platbou za zhotovené dielo, 
zaplatí za každý deň oneskorenia pokutu vo výške 0.05% z dlžnej čiastky, 
za každý deň omeškania. 
 

X. Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 
      1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas je 
prejavený podpísaním zmluvy oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 
platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, ktorí si 
zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ju neuzavreli v 
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú  
vlastnoručnými podpismi. 
      2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou 
písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a 
podpísané oboma zmluvnými stranami. 
      3. Táto zmluva sa riadi slovenským právom, a to najmä príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Táto zmluva a všetky jej prílohy 

predstavuje jediné a úplné dojednanie týkajúce sa predmetu tejto zmluvy 
medzi zmluvnými stranami, a nahrádza predchádzajúce ústne a písomné 
dojednania zmluvných strán týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. 
      4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno 
vyhotovenie dostane zhotoviteľ a jedno vyhotovenie objednávateľ. 
 
 
 
 
 
 
V Tvrdošovciach dňa 25.4.2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
         .........................          ......................... 
              zhotoviteľ                         objednávateľ 


