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ZMLUV A O DIELO 001. RZP Zlalé Moravce 

Uzavreta v zmysle § 536 Obchodného zákonníka (z.č. 5J31! 991 Zb.) v platnom znení 

Objednávateľ: 

Meno a priezvisko/názov: 

Sídlo: 

lé DPH: 

l éo: 

Dlé: 

I. Zmluvné strany 

Mestská nemocnica 

Bernolákova 4, 95301 Zlalé Moravce 

17336015 

2021059106 

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa obchodných/technických veciach: 

JUDr. Ing. Martin Cimrák 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

léo: 

Zapísaná: 

Zasrúpena: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu : 

Dlé: 

CHREN. ŠPROCH •. r.o. 

Obrancov mieru 23/87. 95187 Volkovce 

46948619 

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro. 
Vložka č.: 33595/N 

Rastislav Chren- konateľ 
Martin Šproch- konateľ 

SK2023690977 

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa v obchodných/technických veciach: 

Rastislav Chren 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že na základe vypracovanej cenovej 
ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č.l . v rozsahu a za 
podmienok dojednaných v tejto zmluve objednávateľoví dodá tovar špecifikovaný 



v prílohe č. l a vykoná jeho montáž, resp. ostatné Ukony uvedené v prílohe Č. l a záväzok 
objednávateľa, že toto dielo prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu. 

ID. VykoDaDie diela 

3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a v dojednanom čase, pričom je 
povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a ustanovenia 
tejto zmluvy. Pripojovacia škára medzi oknom a murivom musi byť riešená podľa STN 

733134. Ak si objednávateľ neobjedná u zhotoviteľa všetky potrebné práce na riešenie 

pripojovacej škáry podľa STN 733134 zhotoviteľ v takomto pripade nenesie zodpovednosť 
za prípadné nedodržanie ustanoveni STN 733134. 

3.2 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť potrebnú súčinnost' pri vykonaní 
diela. 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje sprístupnit' zhotoviteľovi objekt. v klorom má byl' dielo 
vykonané najneskôr l deň pred realizáciou diela. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy 
potvrdzuje, že má právo v dojednanom mieste plnenia vykonávať slavebné úpravy. 
Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s prevádzkovo-technickými a požiarnymi 
podmienkami objektu na zaistenie bezpečnosti pri práci poskytne zhotoviteľovi potrebné 
energie, vodu, mechanizmy a služby v požadovanom rozsahu. Objednávateľ zabezpečí ich 
ochranu. 

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje pripraviť stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol bezpečne 
vykonat' montáž predmetu zmluvy, pokiaľ nie je vo vypracovanej cenovej ponuke uvedené 
niečo iné. 

3.5 O odovzdaní diela zhotOVIteľom ajeho prevzatím objednávateľom tito spíšu 
odovzdávací protokol, resp. dodací list, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Pre prípad, že 
objednávateľ bez relevantného dôvodu odmietne dielo prevziat' sa zmluvné stany dohodli. 
že za deň odovzdania diela sa považuje deň, v ktorý objednávateľ odmietne toto dielo 
prevziat'. 

3.6 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu úplným zaplatením celkovej 
dohodnutej ceny za dielo uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy. 

IV. Cena a platobDé podmienky 

4.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na cene za dielo vo výške: 452,11 E bez DPH 
(slovom Ityristoplt'desiatdva euro a jedenást' ceDtov). Zhotoviteľ je platca DPH. 
Celková dohodnutá cena diela s DPHje 542,53 E. 

4.2 za zhotovenie diela objednávateľa zaplatí zhotoviteľovi zálohu vo výške O € 
z celkovej ceny diela, pri podpise lejto zmluvy, a to v hotovosti alebo bankovým 

prevodom na účet zhotoviteľa č. 2928889S20 vedený v TATRA b.nke, •.•. V prípade 
úhrady zálohy bankovým prevodom sa táto považuje za zaplatenú pripísaním sumy 



určenej v tomto bode zmluvy na účet zhotoviteľa. O úhrade zálohy v hotovosti vydá 
zhotovitef objednávateľovi potvrdenie. 

4.3 Zvyšnú časť ceny za dielo t.j. 542,53 € zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe 
vystavenej faktúry za dielo, a to v hotovosti. platobnou kartou. alebo bankovým prevodom 
na účet zhotoviteľa č. 2928889520 vedený v TATRA banke, •••. V prípade úhrady 
zvyšnej ceny za dielo bankovým prevodom sa táto považuje za zaplatenú pripísaním sumy 

určenej v tomto hode zmluvy na účet zhotoviteľa. O úhrade zvyšnej ceny za. dielo 
v hotovosti vydá zhotoviteľ objednávateľovi potvrdenie. Pokiaľ v prílohe č. l tejto 

zmluvy nie je uvedené niečo iné, splatnosť faktúry je$\.'dnl. Skutočnosťou určujúcou 
začiatok plynutia tejto lehoty je odovzdanie diela zhotoviteľom ajeho prevzatie 
objednávateľom 

4.4 Právo výberu spôsobu zaplatenia ceny za dielo, t.j. v hotovosti, alebo prevodom na 
účet podľa bodov 4 .2 a 4.3 tejto zmluvy má objednávateľ. 

V. Čas a miesto plnenia 

5.1 Zhotoviteľ sa zavazuJe dielo riadne zhotovil' - dodať, vykonat' jeho montáž 
a odovzdať kompletné dielo v termíne do 5 dní od tenninu začiatku montáže. Termín 
začiatku montáže ...... 1.?.: •. 1.:: ... J..121ff. .. 

5.2 Miestom plnenia diela je Bemohikova 4, Zlaté Moravce. 

VI. Zodpovedoosť za vady, záruka 

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

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi okrem závad zjavných. za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá 
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil objednávateľa a ten na ich 
použití trval . Objednävateľ stráe. närok na zäruku, ak dôjde k zásahu do predmetu zmluvy 
iným subjektom ako je zhotoviteľ. 

6.4 Záručn. doba na fyzikálne vlastnosti skla je 2 roky, na fyzikälne vlastnosti PVC 

a hliníkových profilov 5 rokov ana funkčnosť okien, zabudovanie predmetu diela a na 
ostatné výrobky a tovar je 2 roky. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela 
objednávateľovi a je podmienená dodržiavaním návodu na použitie a údržbu, ktorého 
prevzatie zákazník potvrdí podpisom tejto zmluvy. 

6.5 Reklamácia musí byt~ uplatnená písomne a nezbavuje objednávateľa povinnosti 
uhradil' svoje záväzky v lehote splatnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne 
oprávnené reklamácie/závady diela! bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 
30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, že je na odstránenie vady potrebný materiál 



- s termínom dodania dlhším ako 30 dní, vada bude odstránená ihneď po dodaní takéhoto 

materiálu. 

VII. Zmluvoá pokuta 

7.1 Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi moky z omeškania vo výške 0,1% z nezaplatenej sumy za 

každý deň meškania. 

7.2 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom čase plnenia, zaplatí 

objednávateľovi pokutu vo výške 0,1% z celkovej dohodnutej ceny diela za každý deň 
omeškania. To neplatí, ak je nemožnosť plnenia spôsobená okolnosťami na strane 
objednávateľa alebo "vis maioť' (napr. nepriaznivé poveternostné podmienky. živelné 
pohromy apod.). 

VIII. Záverečné ustanovenia 

8.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

8.2 Ak dôjde po uzavreti zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva 
uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach 

dotknutých touto zmenou dodatkom k nej. 

8.3 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno 

vyhotovenie. 

8.4 Ostatné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa spravujú Obchodným zákonnikom 

a právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

8.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle, a že ju 
neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto 

zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu túto vlastnoručne podpisujú. 

8.6 Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu. 

8.7 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: Prfloha Č. l - cenová 

ponuka č. RZP Zlaté Moravce. 

Vo Volkovciach dňa 3.12.2013 

Zhotoviteľ 

V Zlatých Moravciach dňa ... Ii,j~.:.~.1,$ 
... • t,;,;I S~ ii " <: 11 • .-" _, , 
r-- Df M" n _ - " ·· u 

• • - 1_' ť Ilucic lťJ 1\ ' 0 . _ \ 

ObJedn~M ... ' ... :" , 


