
Z M  L  U  V A    O     D  I  E  L  O    
Uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

Zhotoviteľ:       Objednávateľ:  

 

Sýkora, s.r.o. , Záhradnícka 291, Motešice                  Obec Neporadza  

Prevádzka : Sládkovičova 37                                         zastúpená: p. Marián Kopecký 

Bánovce  n. Bebravou                                                     913 26 Neporadza 108 

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.,                            Banka: Prima Banka Slovensko, a.s,  

Č. účtu: 2499701656/0200                                                č. účtu: 0628344001/5600 

IČO:  44304188           IČO: 00311821    
IČ DPH: SK 2022660970 DIČ: 2021079808  

Výpis z OR: O.S. Trenčín  

 

   

 

I. 

Základné ustanovenie. 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa priloženej špecifikácie – cenovej ponuky č: CP 2071  zo 

dňa  12.7.2017,  ktoré tvoria neoddeliteľnú časť tejto zmluvy o dielo. 

 
II. 

Cena za dielo a spôsob platby. 

 

Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na cene diela vrátane DPH 2.733,38- eur. Objednávateľ sa zaväzuje 

uhradiť Zhotoviteľovi zálohu  vo výške  1.000,00 € za okná a dvere pred zadaním výrobkov do 

výroby.  

Doplatok uhradí do 14 dní po dodaní a vyfakturovaní dodávateľom . 

 

 

                                                                  

III. 

 Vykonanie diela. 

                                  

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo do 40 pracovných dní + 7 dní pre nepredvídané okolnosti 

od prijatia zálohy na účet. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať a podpísať dodací list, 

prípadné nedostatky diela uvedie v dodacom liste. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo 

jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi.  

 

IV. 

Zodpovednosť za vady – záruka. 

      

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Prípadné nedostatky 

diela objednávateľ uvedie v dodacom liste. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku 5 rokov na 

fyzikálne vlastnosti, 24 mesiacov na plnú funkčnosť okien . Zhotoviteľ v lehote 20 prac. dní od 

písomnej reklamácie odstráni závady. 

 

V. 

Povinnosti zhotoviteľa. 

 

Odovzdať dielo v termíne, bez nedostatkov vecných, alebo právnych. Vybaviť v určenej 

lehote prípadné reklamácie. V prípade nedodržania termínu zhotoviteľom, objednávateľ uplatní 

penalizovanie za nesplnenie  termínu dodávky, ktoré zhotoviteľ odpočíta zo sumy celkovej dodávky 

vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. 



 

VI. 

Povinnosti objednávateľa. 

 

Prevziať dielo a podpísať dodací list. Zaplatiť finančné čiastky v určenom termíne. V prípade 

nedostatkov diela, uviesť tieto v dodacom liste, oznámiť zhotoviteľovi a spolupracovať pri ich 

odstránení. V prípade nedodržania termínu zaplatenia ceny za dielo zhotoviteľ uplatní  penalizovanie 

za nesplnenie termínu úhrady vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia. 

 

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy Sýkora .s.r.o.. Ostatné vzťahy touto 

zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

  

 

V Bánovciach n. Bebravou   10.8..2017 

 
 

 

  

Objednávateľ:                                                                                     Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

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

               Kopecký Marián                                                          Marián Sýkora,  Sýkora s.r.o. 

         starosta obce Neporadza 

 

 

 

 

 


