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Zmluva o dielo 218ZOD008 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

Zhotoviteľ:   

Názov:                                AMJ- TECH, s. r. o. 

Sídlo:                                                                                                                     Dolné Jaseno 83, 038 02 Turčianske Jaseno 

Zastúpený:                           

Osoby oprávnené konať      Marián Jesenský 

vo veciach realizačných:  

vo veciach technických:  

IČO:                                   47353384 

DIČ:                                   2023824704 

IČ DPH:                             SK2023824704 

Bankové spojenie:             

Číslo účtu:  

Obchodný register: zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu 

Žilina, odd. Sro, vložka č. 59738/L 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

  

  

Objednávateľ:   

Názov:   Obec Benice Obec Benice 

Sídlo:      Obecný úrad v Beniciach, Benice 69, 038 42 

Príbovce 

Zastúpený: Ing. Milan Remšík – starosta obce 

Osoby oprávnené konať  

vo veciach realizačných:  

vo veciach technických:  

IČO: 00647373 

DIČ: 2020591760 

IČ DPH:  

Bankové spojenie: VÚB Martin 

Číslo účtu: SK86 0200 0000 0000 1192 7362 

Obchodný register:  

(ďalej len „objednávateľ“)  

  

 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa dielo 

„Teplovodná prípojka a Vykurovanie objektu kontajnerovej MŠ, Benice “, ktorý 

zmluvné strany špecifikujú v rozsahu prílohy tejto zmluvy.  

2. V prípade výskytu potreby vykonania prác, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, ale s jeho 

realizáciou súvisia, zmluvné strany sa dohodli, že tieto budú považovať za naviac práce 

a budú zhotoviteľom špecifikované a objednávateľom odsúhlasované písomne. 
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3. Zhotoviteľ dodá a namontuje predmet zmluvy podľa projektovej dokumentácie v súlade 

s technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

Článok III 

Splnenie predmetu zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje k nasledovným termínom plnenia:  

- nástup na zahájenie montážnych prác  18.07.2018 

-  ukončenie montážnych práce do 31.08.2018 

2. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok odovzdaním zhotoveného diela zmluvy 

objednávateľovi preberacím dokladom v dohodnutom mieste a čase plnenia. Objednávateľ 

je povinný dielo prevziať na základe výzvy zhotoviteľa, a to i s vadami a nedorobkami, 

ktoré nebránia užívaniu diela.  

3. Zhotoviteľ a objednávateľ sú povinní bez meškania písomne informovať druhú zmluvnú 

stranu o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy 

s dôsledkom omeškania plnenia dohodnutých termínov. O dobu pre ktorú bolo potrebné 

práce na diele prerušiť bude termín odovzdania diela predĺžený. 

4. Dodržanie termínov uvedených v bode č. 1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným 

spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. 

5. Zhotoviteľ neznáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele spôsobenej tretími 

osobami.  

6. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa jeho protokolárnym prevzatím 

a uhradením celej dohodnutej ceny diela. 

7. Objednávateľ nie je oprávnený dielo užívať pred jeho protokolárnym prevzatím bez súhlasu 

zhotoviteľa. 

 

Článok IV 

Cena predmetu zmluvy 

 

1. Cena predmetu zmluvy je dohodnutá dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o 

cenách, v znení neskorších predpisov, na základe ponuky č. 200620181, zo dňa 20.6.2018, 

v sume:     12 693,89 bez DPH, slovom: Dvanásťtisíc šesťsto deväťdesiattri  EUR 89 

centov.  

2. V zmysle zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

bude cena za zhotovenie diela fakturovaná bez DPH s prenosom daňovej povinnosti. 

3.  Čiastková cena diela bude fakturovaná  po dokončení dlela  podľa skutočne odsúhlasených 

zrealizovaných prác objednávateľom.  

4. Po odovzdaní diela, na základe zmluvnými stranami podpísaného odovzdávacieho a 

preberacieho protokolu, zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru (daňový doklad). 

5. Faktúry zhotoviteľa musia mať všetky náležitosti daňového dokladu a budú splatné do 30 

dní od jej doručenia objednávateľovi. Faktúra je uhradená včas, keď je príslušná suma 

pripísaná na účet zhotoviteľa, najneskôr v posledný deň jej splatnosti. 

 

 

Článok V 

Zmluvné pokuty 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad omeškania so splnením povinnosti zhotoviteľa 

odovzdať predmet zmluvy v dohodnutom čase podľa článku III tejto zmluvy, že 

objednávateľ môže uplatniť u zhotoviteľa úrok z omeškania vo výške 0,05% zo sumy diela 

za každý deň omeškania. 
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2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúr, že 

zhotoviteľ môže uplatniť u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% zo sumy diela 

za každý deň omeškania. 

3. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa a zhotoviteľa na úhradu 

prípadných škôd, ktoré vzniknú z dôvodu neplnenia ustanovení tejto zmluvy obom 

zmluvným stranám. 

 

 

Článok VI 

Vzájomné povinnosti zmluvných strán 

 

1. K prevzatiu staveniska dôjde na základe dohody objednávateľa a zhotoviteľa. 

2. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť montážny denník. 

3. Objednávateľ poveruje pre styk so zhotoviteľom vo veciach realizačných počas 

zhotovovania predmetu zmluvy a jeho odovzdania s právom podpisu v montážnom 

denníku: Marián Jesenský – 0907 686 130 

4. Zhotoviteľ poveruje pre styk s objednávateľom vo veciach realizačných počas 

zhotovovania predmetu zmluvy a jeho odovzdania: Marián Jesenský 0907 686 130    

5. Za dodržiavanie predpisov BOZP a PO počas celej doby zhotovenia diela znáša 

zodpovednosť zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za svojich pracovníkov, ktorí sa v čase 

výkonu prác zdržujú na pracovisku. 

6. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi v čase podpisu tejto zmluvy riadnu projektovú 

dokumentáciu, ktorá bude záväzná pre zhotovenie predmetu zmluvy. Na prípadné rozdiely 

v projektovej dokumentácií je povinný objednávateľ včas upozorniť. 

 

 

 

Článok VII 

Záruky 

 

1. Záručná lehota na zariadenia, ostatné dodávky a materiály je 24 mesiacov, na montážne 

práce, ktoré sú predmetom zmluvy je 60 mesiacov. 

2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom a je ňou určená doba 

zodpovednosti za vady diela. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré budú spôsobené 

zavinením užívateľa diela alebo tretími osobami. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu diela uplatní do 7 dní po jej zistení a to 

písomnou formou, prípadne-mail na adresu zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných vád diela do 5 dní od 

prijatia písomnej reklamácie a odstrániť vady v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku 

dohodnú zmluvné strany písomne. 

5. V prípade, že objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa dielo v termíne oznámenom 

zhotoviteľom neprevezme, záruka začína plynúť márnym uplynutím 3. dňa od 

stanoveného termínu. 

 

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

2. Akékoľvek zmeny v tejto zmluve môžu byť vykonané po odsúhlasení oboma zmluvnými 

stranami a to dodatkami v písomnej forme. 
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3. Zmluvné stany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej, neboli pod nátlakom, 

alebo v tiesni a zmluvu podpísali  na základe slobodnej vôle. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť na 

druhý deň po zverejnení. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 exemplár obdrží zhotoviteľ a 1 

exemplár obdrží objednávateľ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Beniciach        V Turčianskom Jasene  

Dňa: 16.7.2018        Dňa: 16.7.2018 

  

  

  

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

. 

       Ing. Milan Remšík – starosta obce           Marián Jesenský - konateľ 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


