
ZMLUVA O DIELO
MM2299Z

uzatvorená podla par.536 a násl.Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

1.0bjednávatel

Zastúpený
Sídlo-bytom
IcO-nar.
Dlc
Bank.spojenie:
císlo úctu

a

2.Zhotovitel

Mesto Zlaté Moravce

Ing. Peter Lednár, CSc. primátor
1.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
00308676
2021058787
VÚB Nitra
33422162/0200

ANEKO SK, s.r.o.

Zastúpený : Jaroslav Novota, Jozef Stolár - konatelia spolocnosti
Sídlo : Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
IcO : 36534668
Dlc : SK 2020146348
Bank.spojenie: cSOB a.s.-Zlaté Moravce
císlo úctu : 4003285820/7500
Zapísaný : Obchodný register OS Nitra,oddiel:Sro,vložka c.11713/N
Osoba oprávnená vo veciach technických: p.Juhás

clánok 1.
Predmet plnenia

1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovitela na výrobu a montáž
plastových okien/dverí podla individuálnych požiadaviek objednáva
tela vyšpecifikovaných v bode 1.2. tohto clánku a záväzok objedná
vatela toto dielo prevziat a zaplatit zan dohodnutú cenu uvedenú
v clánku II. bode 2. l. tejto zmluvy.
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Vnútorný parapet
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clánok II.
Cena a platenie

Cena obsahuje všetky náklady spojené s výrobou, dopravou do miesta
montáže, cla, dovoznej prirážky, obalov, montáže, zárucného servisu
a zliav.

2.1a Druhy okien a ich otváravosti sú vyšpecifikované v cenovej ponuke
ktorá je prílohou tejto zmluvy.

2.2. Cena za dielo, vrátane DPH bola stanovená dohodou zmluvných strán
vo výške 14758,46€
(slovom : štrnásttisícsedemstopädesiatosem eur a štyridsatšest centov).

2.3. Objednávatel vyhlasuje, že má zabezpecené financné zdroje na úhradu
ceny diela v plnej výške.

2.4. Zhotovitel vyhlasuje, že je platitelom DPH.
2.5. DPH bude úctovaná podla platných právnych predpisov. V prípade zme

ny sadzby DPH, táto bude úctovaná podla platných predpisov v case
vystavenia faktúry.

2.6. Objednávatel sa zaväzuje zaplatit zhotovitelovi cenu diela po jeho
riadnom zhotovení, odovzdaní a prevzatí s tým, že objednávatel sa
zaväzuje zaplatit zhotovitelovi preddavok v nasledujúcej výške a
termíne:

a) 8 OOO€ do 8.7.2011

2.7. Zhotovitel má právo na primerané zvýšenie ceny diela v prípade
legislatívnych zmien v oblasti danových, colných, prípadne iných
právnych predpisov ovplyvnujúcich cenotvorbu na základe zvýšenia
ekonomicky oprávnených nákladov, a ich náležitého zdokladovania a
preukázania. Preukázatelné zvýšenie ceny bude písomne odsúhlasené
medzi zhotovitelom a objednávatelom a stane sa neoddelitelnou
súcastou tejto zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanove
nie cl. III. tejto zmluvy.

2.8. Objednávatel je povinný zaplatit všetky naviac náklady individuál
nych úprav predmetu plnenia podla svojich požiadaviek. Zvýšenie ce
ny bude písomne odsúhlasené medzi zhotovitelom a objednávatelom a
stane sa neoddelitelnou súcastou tejto zmluvy.

2.9. V prípade omeškania s platením jednotlivých platieb podla tohto
clánku je objednávatel povinný zaplatit zhotovitelovi úrok z omeš
kania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, aj zacatý den omeška
nia. Omeškanie s platením co i len jednej splátky po dobu dlhšiu
ako 30 dní, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy
zo strany objednávatela s právom zhotovitela od zmluvy odstúpit,
v súlade s ustanovením § 345 a nasl. Obchodného zákonníka.

2.10.Dohodnutú cenu diela sa objednávatel zaväzuje zaplatit zhotovi te
lovi na základe faktúry bankovým prevodom na císlo úctu uvedené
v záhlaví tejto zmluvy a to do 14 dní od dorucenia faktúry
objednávatelovi.
Zhotovitel sa zaväzuje vystavit objednávatelovi
faktúru do 7 dní od protokolárneho prevzatia diela objednávatelom.
Pri fakturácii ceny diela zhotovitel odpocíta zaplatené preddavky.

2.11.Faktúra vystavená zhotovitelom musí mat náležitosti danového dokla
du podla § 71 zákona c. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov. V opacnom prípade je objednávatel
oprávnený faktúru - zhotovitelovi vrátit na opravu. Lehota splat
nosti opravenej faktúry zacne" v takom prípade plynút až odo dna
dorucenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné zákonné
náležitosti.

2.12.Zaplatením ceny diela sa rozumie:
úhrada ceny diela na úcet zhotovitela, pricom za uhradenú sa bude
považovat až dnom pripísania na úcet zhotovitela.



clánok III.
Zmeny a práce naviac

~. Ak sa pocas vykonávania diela vyskytne potreba naviac prác oproti
pôvodne objednaným prácam, môže tieto práce zhotovitel vykonat až
po ich písomnom odsúhlasení objednávatelom. Návrh na písomné odsú
hlasenie naviac prác podá vo forme dodatku k tejto zmluve zhotovitel
bezodkladne po zistení ich rozsahu, pricom v návrhu uvedie rozsah
naviac prác a vycíslenie ceny naviac prác. Po písomnom odsúhlasení
naviac prác podpísaním dodatku k tejto zmluve objednávatelom, stáva
sa tento dodatok neoddelitelnou súcastou tejto zmluvy. Súcastou toh
to dodatku môže byt aj dohoda o predížení lehoty na vykonanie diela
uvedená v clánku IV. bode 4.1. tejto zmluvy.

clánok IV.
Lehota a miesto plnenia, odovzdanie a prevzatie diela

4.1. Zhotovitel sa zaväzuje dielo riadne zhotovit - dodat, vykonat jeho
montáž, inštaláciu na urcené miesto (miesto montáže) a odovzdat
kompletné dielo v termíne do 5 dní od termínu montáže, pricom
samotná montáž diela sa delí na nasledovné casti v týchto termínoch:
al - montáž okien, dverí a príslušenstva dna: 1 - 10.8.2011
bl - murárske práce lak sú predmetom zmluvyl maximálne do 5 dní

od termínu montáže
4.1a Objednávatel sa zaväzuje, dodat podpísanú zmluvu minimálne dva dni

pred termínom montáže, uvedeným v bode 4.1.V prípade, že nebude
splnený uvedený termín, má zhotovitel právo zmeny termínu montáže.

4.2. Miestom vykonania diela je jednak miesto výroby diela a jednak
miesto montáže diela.
- Miesto výroby diela je ANEKO SK, s.r.o., Bernolákova 57,

953 01 Zlaté Moravce
- Miesto montáže diela je Kalinciaková 6,8,10, Zlaté Moravce

4.3. Po vykonaní diela vyzve zhotovitel objednávatela na jeho odovzda
nie a prevzatie v mieste montáže diela.

4.4. O odovzdaní diela zhotovitelom a jeho prevzatí objednávatelom sa
spíše preberací protokol (resp. dodacie listy) podpísaný oboma
zmluvnými stranami. Preberací protokol, resp. dodacie listy môžu
za obe zmluvné strany podpisovat len osoby na to oprávnené - urce
né v zmluve alebo na základe osobitného písomného poverenia, resp.
písomného splnomocnenia. Preberací protokol sa po jeho podpísaní
stáva neoddelitelnou súcastou tejto zmluvy.

4.5. V prípade, že objednávatel bez uvedenia dôvodu odmietne podpísat
preberací protokol (resp. dodacie listy), považuje sa za den odo
vzdania diela den, kedy zhotovitel bez uvedenia dôvodu odmietol
podpísat preberací protokol (resp. dodacie listy).

4.6. Zhotovitel je povinný odovzdat objednávatelovi návod na použitie
a nastavenie mechanizmu kovania.

4.7. V prípade omeškania objednávatela s platením zálohovej platby
z ceny diela (clánok II. bod 2.6.) nie je zhotovitel v omeškaní
s ukoncením a odovzdaním diela. V takomto prípade
je zhotovitel oprávnený dielo ukoncit a odovzdat objednávatelovi aj
po termíne uvedenom v bode 4.1. tohto clánku. Termín ukoncenia si
zhotovitel stanoví sám.

clánok V.

Vlastnicke právo k dielu a nebezpecenstvo škody na nom

5.1. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávatela až úplným
zaplatením dohodnutej ceny za dielo.

5.2. Nebezpecenstvo škody na veci znáša až do skoncenia montáže diela
v mieste montáže diela zhotovitel.



clánok VI.
Základné práva a povinnosti zmluvných strán

~. Zhotovitel sa zaväzuje pred výrobou a osadením zamerat priestory,
v ktorých bude montáž diela prebiehat.

6.2. Zhotovitel sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovat s od
bornou starostlivostou, dodržiavat technické normy a príslušné
všeobecne záväzné právne predpisy.

6.3. Zhotovitel sa zaväzuje dielo podla zmluvy riadne zhotovit, dodat,
vykonat jeho montáž na objednávatelom urcené miesto.

6.4. Zhotovitel nie je viazaný pri urcení spôsobu zhotovenia diela
pokynmi objednávatela.

6.5. Objednávatel zabezpecí pripravenost objektov pre realizáciu pred
metu tejto zmluvy v termíne požadovanom zhotovitelom tak, aby
zhotovitel mohol dielo a jeho casti zhotovit požadovanom termíne.
Pod pripravenostou sa pre úcely tejto zmluvy rozumie predovšetkým:
a) uvolnenie a sprístupnenie priestorov v rozsahu potrebnom k ria

dnemu a vcasnému vykonávaniu všetkých prác, vrátane odstránenia
pracovných predmetov a materiálov, znemožnujúcich prístup k plá
novaným prácam;

b) vytvorenie prevádzkových podmienok zodpovedajúcich záväzným
predpisom o ochrane zdravia a bezpecnosti pri práci, vrátane
predpisov upravujúcich pracovné podmienky v spolocnosti konco
vého užívatela;

c) vyclenenie samostatnej uzamykatelnej miestnosti vhodnej na ulo
ženie materiálu a osobných vecí pracovníkov zhotovitela;

d) funkcné prípojné miesta na elektrickú energiu, vyhovujúce STN,
pocas celej doby montáže, rozmiestnené vhodne tak, aby vzdia
lenost ktoréhokolvek miesta montáže od prípojného miesta nepre
sahovala 25m;

e) v prípade možnosti realizácie diela po oficiálnom pracovnom ca
se v priestoroch objednávatela bude po obojstrannom písomnom
odsúhlasení definovaný rozsah hodín a priestory umožnujúce
zhotovitelovi realizovat dielo;

6.6. Pocas vykonávania diela je objednávatel oprávnený dielo kontro
lovat, pricom zhotovitel je na žiadost objednávatela povinný mu
poskytnút potrebné vysvetlenia.

6.7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávat obchodné tajomstvo
a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné úcely.
Súcasne zhotovitel berie na vedomie povinnosti objednávatela
ako povinnnej osoby, ktoré mu vyplývajú zo zákona c.211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám.

clánok VII.
Súcinnost objednávatela

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení predmetu zmluvy poskytne
objednávatel zhotovitelovi potrebnú súcinnost, najneskôr do 5 dní
od vyzvania k súcinnosti. Pre úcely tejto zmluvy sa pod pojmom
súcinnost rozumie vcasná spolupráca objednávatela so zhotovitelom,
najmä vcasné plnenie povinností objednávatela uvedených v clánku
VI. bode 6.5. tejto zmluvy, ako aj vcasné plnenie výziev zo strany
zhotovitela. V prípade omeškania objednávatela s poskytnutím sú
cinnosti si zhotovitel vyhradzuje právo stanovit nový termín rea
lizácie montáže a o pocet dní medzi pôvodne stanoveným termínom
realizácie montáže a novo stanoveným termínom montáže sa predlžuje
dohodnutý termín v clánku IV. bode 4.1.

clánok VIII.
Vady diela, zárucná doba

8.1. Zhotovitel prehlasuje, že dielo vymedzené v cl. l. bode 1.1. tejto
zmluvy bude vyhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami tejto
zmluvy, bude mat vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude zodpo
vedat kvalitatívnym požiadavkám stanovených v platných STN.



~né vady a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela sa
~považujú za vady diela a nemajú vplyv na lehotu zhotovenia diela.

v takomto prípade spíšu zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí
diela súpis drobných vád a nedorobkov, pricom zhotovitel sa zaväzu
je ich odstránit.

d.3. Na zrejmé vady diela je objednávatel povinný upozornit zhotovitela
bez zbytocného odkladu po ich zistení, a za týmto úcelom je objed
návatel povinný predmet diela prezriet alebo zariadit jeho prehli
adku podla možnosti co najskôr po odovzdaní predmetu diela.
Zhotovitel sa zaväzuje zistené zrejmé vady odstránit bez zbytocného
odkladu po ich písomnom oznámení objednávatelom.

8.4. Zhotovitel poskytuje objednávatelovi záruku na predmet plnenia 
5 rokov od kompletného prevzatia diela ako celku.
Na dielo bez montáže 2 roky záruka. Na parapetné dosky, žaluzie ,
sietky proti hmyzu a iné doplnky 2 roky záruka.

8.5. Zárucná doba zacína plynút odo dna prevzatia diela objednávatelom
riadne splneného kompletného diela objednávatelovi potvrdením
preberacieho protokolu.

8.6. Po uplynutí zárucnej doby sa zhotovitel zaväzuje v prípade požia
dania objednávatela poskytovat pozárucný servis. Na úcely vyko
návania po zárucného servisu môžu zmluvné strany podpísat osobitnú
zmluvu.

8.7. Zhotovitel nezodpovedá za vady diela spôsobené neodborným nasta
avovaním diela alebo neodbornou manipuláciou s dielom. Neodborným
nastavovaním diela resp. neodbornou manipuláciou s dielom sa rozu
mie nastavovanie a manipulácia v rozpore s návodom na použitie
odovzdaným objednávatelovi podla bodu 4.6. clánku IV. tejto zmluvy.

8.8. Ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným
spôsobom, môže objednávatel požadovat odstránenie vád opravou.

8.9. Reklamácie na plastové výrobky treba zasielat písomnou formou
na adresu uvedenú v záhlavý tejto zmluvy. Závady budú odstránené
v lehote 30 dní. Nadmerná vlhkost v interieri môže spôsobit kondenzáciu
vodnej pary na skle. Tento jav nie je spôsobený vadou skla a nie je
predmetom reklamácie. Nastavenie okien ,premazanie kovania a ich údržba
nie je predmetom reklamácie.Ochrannú pásku na ráme a krídle okna je
nutné odstránit do 1 mesiaca od odovzdania diela objednávatelovi!
Od 1.1.2010 je v platnosti norma STN 733134, v ktorej sa ukladá ako
Povinnost stavebníka utesnenie škáry pri osadení stavebných výplní
paropriepustnými a paronepriepustnými izolacnými páskami.
Objednávatel bol na túto skutocnost upozornený. Ak izolacné pásky
niesú predmetom zmluvy, objednávatel svojím podpisom potvrdzuje
svoj nesúhlas s montážou týchto pások.

clánok IX.
Sankcie

9.1. V prípade omeškania s platením jednotlivých platieb podla clánku
II. tejto zmluvy je objednávatel povinný zaplatit zhotovitelovi
úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, aj zacatý
den omeškania.

9.2. V prípade omeškania zhotovitela s odovzdaním riadne zhotoveného
diela, je objednávatel op~ávnený úctovat úrok z omeškania vo výške
0,05 % z ceny diela za každý, aj zacatý den omeškania.

9.3. Zhotovitelovi nevznikne povinnost uhradit objednávatelovi úrok
z omeškania uvedený v bode 9.2. tohto clánku, ak omeškanie zhoto
vitela s odovzdaním riadne zhotoveného diela bude zaprícinené:
a) mimoriadnymi okolnostami, ktoré nastali po podpise tejto zmluvy

a za ktoré nie je možné robit zhotovitela zodpovedným a ktoré
nemohol ovplyvnit (vyššia moc - napr. neocakávané prírodné a iné
javy, vojna, mobilizácia, povstanie, kontaminácia odpadmi, násil
nosti, škody spôsobené neoprávneným predcasným užívaním predmetu
zmluvy, výluky vo verejnom záujme, nedodržania termínu správneho
konania zo strany orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy,
živelné pohromy, ktoré bránia v práci alebo ju spomalujú),

b) rozhodnutím orgánov štátnej správy, alebo zmenou právnych pred
pisov súvisiacich s predmetom zmluvy,



" ,

Jk objednávatel nesplnil riadne a vcas svoje povinnosti vyplý
vajúce z tejto zmluvy, uvedené v clánku II., v clánku VI. a
v clánku VII. tejto zmluvy.

clánok X.
Odstúpenie od zmluvy

IO.I.Odstúpit od tejto zmluvy je možné výlucne v prípadoch uvedených
v tejto zmluve.

IO.2.0bjednávatel je oprávnený písomne odstúpit od tejto zmluvy v prí
pade, že zhotovitel poruší podstatné zmluvné povinnosti. Za pod
statné zmluvné povinnosti sa považuje omeškanie zhotovitela s odo
vzdaním diela viac ako 60 dní od dohodnutého dátumu odovzdania a
prevzatia diela.

10.3.0bjednávatel je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy nahradit
zhotovitelovi vynaložené náklady spojené so zacatím a realizáciou
diela podla stavu rozpracovanosti diela. Vynaložené náklady zhoto
vitel preukázatelne vycísli objednávatelovi. Uvedené sa nevztahuje
na prípad odstúpenia objednávatela od zmluvy z dôvodu podstatného
porušenia zmluvných povinností zhotovitelom.

10.4.Zhotovitel je oprávnený písomne odstúpit od tejto zmluvy:
a) v prípade omeškania objednávatela s platením co i len jednej

dohodnutej splátky ceny diela po dobu dlhšiu ako 30 dní
(bod 2.6. a bod 2.9. clánku II. tejto zmluvy)

b) ak je na vykonanie diela potrebná súcinnost objednávatela a tento
ju neposkytne v lehote 10 dní od výzvy podla clánku VII. tejto
zmluvy.

10.S.V prípade odstúpenia niektorej zmluvnej strany od zmluvy, je toto
voci druhej zmluvnej strane úcinné dnom dorucenia písomného ozná
menia o odstúpení od zmluvy.

10.6.Zmluvné strany môžu zmluvný vztah založený touto zmluvou o dielo
ukoncit aj formou vzájomnej písomnej dohody.

clánok Xl.
Záverecné ustanovenia

11.1.Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonat len
po vzájomnej dohode ~mluvných strán písomnou formou.

11.2.Ak v dôsledku legislatívnych zmien bude táto zmluva týmito úpravami
dotknutá, zmluvné strany sa zaväzujú uzavriet bez zbytocného odkla
du dodatok ku zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia zmluvy
do súladu s novým právnym stavom.

11.3 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy neskôr stratia úcinnost,
nie je tým dotknutá platnost ostatných ustanovení tejto zmluvy.

11.4.Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto zmluvy prechádzajú
aj na ich právnych nástupcov.

11.S.Vztahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve
neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonní
ka a dalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.6.Zmluvné strany sa dohodli prípadné spory riešit vzájomným rokovaním.
V prípade, že nedôjde k dohode zmluvných strán, môže ktorákolvek
zo zmluvných strán požiadat o rozhodnutie súd.

11.7.Táto zmluva nadobúda platnost dnom jej podpísania obidvomi zmluvnými
stranami a úcinnost dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
stranke objednávatela.

11.8.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá
zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

11.9.Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu precítali, jej obsahu poro
zumeli a na znak súhlasu s jej znením ju podpisujú. Zmluvné strany
vyhlasujú, že zmluvu podpísali vážne, nie v tiesni a podmienky
v nej uvedené nepovažujú pre seba za nevýhodné.



.Prílohami tejto zmluvy sú:

- Príloha c.1 - cenova ponuka c.MM2299

V Zl t' h

a~c Moravciach dnaHfANEKO SK.,.r.o.
BefnolékO'<Hl 51 CD

953 01 ZLATÉ MORAVe.
ltO: oa6fi3~'estt o..,.: sutltl1

Materiál spraco~~.: .."''''''''''·Za správnost: ··~\t..t · ·..
Dna: ..~J..~.1L ·· ·

6.7.2011
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