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Zmluva o dielo  
uzatvorená v zmysle § 536  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 (ďalej len „zmluva“) 

 

I. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:  Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 026 01 Dolný Kubín 

zastúpený:   PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka 

bankové spojenie:   

číslo účtu:    

IČO:    36145050 

DIČ:    2021442071 

     (ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ:   Marián Pienčák 

 Oravská Polhora 250 

bankové spojenie:  

číslo účtu:  

IČO: 34836861 

DIČ:    1026170178 

zapísaný v Živnostenskom registri Okresný úrad Námestovo číslo: 507 - 3558  

    (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(„Objednávateľ“ a „dodávateľ“ spolu ďalej len „zmluvné strany“)  

 

II. Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu v súlade s postupom verejného obstarávania podľa § 117 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - zákazka s nízkou hodnotou, a to na základe 

výsledku vyhodnotenia doručených cenových ponúk. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že: 

a) sa oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy, 

b) predmet zmluvy je mu jasný a na základe svojej odbornej spôsobilosti a technického vybavenia je 

schopný ho vykonať riadne, kompletne, v súlade s predloženou cenovou ponukou, na požadovanej 

odbornej úrovni v súlade s platnými právnymi normami a STN a v tejto zmluve dohodnutými 

lehotami, termínmi a v požadovanej kvalite, 

c) pred uzatvorením zmluvy si prehliadol objekt, na ktorom vykoná predmet diela.   

3. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vyhotovením diela tretiu osobu. 

 

III. Predmet zmluvy a miesto plnenia 

 

1. Predmetom zmluvy je výroba, dodávka a montáž stolárskych výrobkov na  miesto dodania - chata 

v správe objednávateľa, súpisné číslo 2321, Slanica, okres Námestovo,  podľa cenovej ponuky 

a technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  

2. Rozsah, parametre, objem a kvalita diela sú záväzne stanovené. Za zameranie je zodpovedný 

zhotoviteľ. 
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3. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele znáša zhotoviteľ a prechádza na objednávateľa 

odovzdaním a prevzatím celého diela. 

4. Objednávateľ prevezme zhotovené dielo a zaplatí zaň dohodnutú cenu v zmysle podmienok 

zmluvy. 

 

IV. Čas plnenia, podmienky vykonania diela a jeho odovzdanie 

 

1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo v plnom rozsahu do piatich týždňov od uhradenia zálohovej platby.  

2. Objednávateľ je povinný vytvoriť zhotoviteľovi také pracovné podmienky, aby bolo možné v čo 

najkratšom čase zrealizovať predmet zmluvy. 

3. Objednávateľ zabezpečí prístup do priestorov, v ktorých sa má zhotoviť dielo. 

4. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi riadne vykonanie diela a jeho pripravenosť na odovzdanie. 

5. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol podpísaný zodpovednými 

osobami zmluvných strán. 

 

V. Cena diela 

 

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške rozpočtových nákladov 

podľa prílohy č. 1 vo výške:   2 550, 00 €  

(slovom dvetisícdvestopäťdesiat eur)  

 

VI. Fakturačné a platobné podmienky 

 

1.  Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zálohu vo výške 1 275,00 € (50% celkovej ceny diela). 

2.  Doplatok dohodnutej ceny bude vyplatený po riadnom a včasnom vykonaní diela a po odstránení 

všetkých prípadných závad a nedorobkov na základe faktúry so špecifikáciou vykonaných prác 

vystavenej zhotoviteľom.  

3. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací protokol podpísaný zodpovednou osobou 

objednávateľa.  

4. Faktúra je splatná do 14 dní od jej prevzatia objednávateľom. 

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu, v prípade že faktúra obsahuje 

nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na jej opravu, príp. 

doplnenie. U takto opravenej faktúry plynie nová lehota splatnosti. 

 

VII. Záručné podmienky 

 

1. Záručná doba je zmluvnými stranami dohodnutá na dobu dvoch rokov a vzťahuje sa na celé 

dielo. Lehota začína plynúť po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne vykonaného 

diela. 

2. Na základe reklamácie objednávateľa je zhotoviteľ povinný na svoje náklady a bez zbytočného 

odkladu v lehote dohodnutej s objednávateľom a ak nedôjde k dohode, tak do 15 dní od 

oznámenia vady zhotoviteľovi, odstrániť počas záručnej doby reklamované vady diela, ak 

objednávateľ zhotoviteľovi preukáže, že tieto neboli spôsobené zlou manipuláciou s predmetom 

diela a primeraným opotrebením spôsobeným bežným užívaním predmetu diela.  

 

VIII. Záverečné ustanovenie 

1. Zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len písomnou formou, potvrdením oboma zmluvnými 

stranami. 
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2. Zmluva nadobúda platnosť   dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení. 

4. Ostatné vzťahy zmluvných strán sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a ďalšími platnými právnymi predpismi. 

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 7.12.2018 

 

 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

podpísané v. r.       podpísané v. r.   

  

...........................................     .......................................... 

 

 

 

 

 

 

  


