
ZMLUVA O DIELO č. 1 
 

                                      

Objednávateľ:  Obec Krajné 

           Krajné 52 

  916 16  Krajné 

                 IČO: 00 311 715 

                         DIČ: 2021079698 

  Zastúpený: JUDr. Ján Konečník – starosta 

 Kontakt: 032/7408521 

 (ďalej ako „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ: Juraj Kriško 

 Krajné 322 

 916 16  Krajné 

 IČO: 53 181 905 

 DIČ: 1076367061 

 IČ DPH: SK1076367061 

 IBAN: SK05 1111 0000 0012 3798 0080 

 Zastúpený: Juraj Kriško – majiteľ 

 Kontakt: 0908505577 

 (ďalej ako „zhotoviteľ“)  

   

 (ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

- Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe Zmluvy o dielo č. 1 vykonať práce v zmysle 

cenovej ponuky – demontáž a zneškodnenie 10 ks okno drevené vrátane vnútorných a 

vonkajších parapetov, dodávku a montáž 10 ks plastových okien vrátane vnútorných a 

vonkajších parapetov, vyspravenie vnútorných ostení omietkou + maľba (prípadne 

alternatíva), vonkajšie ostenia – sietka + lepidlo bez vonkajšej omietky  v zmysle 

cenovej ponuky vyhotovenej po zameraní v špecifikácii : 

- PVC okno luxury 76 mm dvojrídlové – O+OS, rozmer 1700 x 1345 mm  

- Kovanie OS ľavé, O pravé 

- farba dnu/von: biela / zlatý dub 2178001, kenná kľučka biela 

- zasklenie 4-15-4-15-4, Ug = 0,6 

- vonkajší parapet Al r.š. 240 mm, farba hnedý 

- vnútorný paraper PVC biely š. 300 mm ( len 7 ks) 

 

 

 

 

 

 

 



Článok II. 

Cena a fakturácia 

 

 

Cena diela je stanovená dohodou oboch zmluvných strán v čiastke: 5 420,00 € (slovom: 

päťtisícštyristodvadsať eur). 

 

Začiatok montážnych prác: dohodou (30 pracovných dní od zaplatenia zálohovej faktúry) 

Ukončenie montážnych prác: 35 pracovných dní od zaplatenia zálohovej faktúry  

 

Cena diela je konečná a je možné ju meniť len na základe dohody zmluvných strán 

z nepredvídateľných okolností (vyššia cena pri dodávke okien) Dodatkom ku Zmluve o dielo. 

Zmluvné strany sa dohodli na zálohe vo výške 3 500,00 € (slovom: tritisícpäťsto eur) 

Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady v € platbou na základe vyhotovenej zálohovej 

faktúry, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri podpise Zmluvy o dielo. Splatnosť 

faktúry je 14 dní od jej doručenia bankovým prevodom.  

 

 

Článok III. 

Iné podmienky 

 

 

Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi pri podpise zmluvy. 

Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi podmienky na vykonanie prác tak, aby 

tieto neboli obmedzované tretími osobami a zabezpečí zhotoviteľovi bezplatné užívanie 

staveniska. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyčistiť stavenisko pred odovzdaním diela. 

Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom a 

ručí za vady, ktoré nie sú spôsobené nevhodnou manipuláciou. 

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa ustanovení tejto zmluvy na vlastné náklady a 

nebezpečie, v dohodnutom termíne a s odbornou spôsobilosťou. 

Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté fyzickým ako aj právnickým osobám v súvislosti 

s plnením predmetu tejto zmluvy, pokiaľ postupoval v rozpore s touto zmluvou, platnými 

predpismi a projektovou dokumentáciou. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať na stavenisku platný poriadok BOZP. 

 

 

Článok IV. 

Čas plnenia 

 

 

Zhotoviteľ splní predmet zmluvy odovzdaním diela najneskôr do 35 pracovných dní od 

zaplatenia zálohovej faktúry. 

 

 

 

 

 

 

 



Článok V. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve a vznikajú medzi zmluvnými stranami pri jej 

plnení sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  

Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

jedno vyhotovenie. 

Účastníci tetjo zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že sa s ňou riadne oboznámili, súhlasia s jej 

obsahom, táto zmluva bola uzatvorená na základe pravdivých údajov, čo potvrdzujú svojimi 

podpismi. 

V prípade podstatného porušenia ustanovení tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán má 

druhá strana právo od zmluvy jednostranne odstúpiť. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú 

dňom doručenia písomného prejavu odstupujúcej strany druhej zmluvnej strane.  

 

 

 

V Krajnom dňa ........................... 

 

 

  

 

 

 

 

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

                   objednávateľ           zhotoviteľ 


