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Zmluva o dielo         
 
 

Uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení nesk. noviel 
 
 

Čl. I. 
 
A. Objednávateľ         : Obec Kyselica  
                                   930 30 Kyselica č. 60 

        Štatutárny orgán      : Erika Orosz Ágošton - starostka 
        IČO                          : 34000658  
                                   DIČ                          : 2021165531  

     Bankové spojenie     : VÚB 
        IBAN                        : SK38 0200 0000 0009 2692 6122 

 
 
B. Zhotoviteľ             : PLAS TECH , s.r.o. 
                                Kúpeľná 1 , 932 01 Veľký Meder 
  IČO                          : 36271128 

                                   DIČ                          :  202199547 

   
 

Čl. II – Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy je výmena okien na budove Kultúrneho domu a obecného 
úradu  v Kyselici č.60, montáž a demontáž, murárske práce  a likvidácia starých okien 
a dverí. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky 
spôsobilých pracovníkov na kvalitné, riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy. 
          

   
V  prípade poškodenia majetku Obce Kyselica  uviesť majetok  do pôvodného  
stavu. 

 
 

Čl. III – Čas plnenia 
 

Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy splniť do 30.03.2023. Objednávateľ 
vyhlasuje, že pre začatie prác nie sú žiadne prekážky. 
 

Čl. IV. – Cena diela a platobné podmienky 
 
Cena diela bola dojednaná vo výške: 2 520,00 Eur ( vrátane DPH ) 

slovom : dvetisícpäťstodvadsať  Eur . 
 
Dohodnutá cena je stanovená na základe cenovej ponuky č.P-17816/23 zhotoviteľa 
a výsledku výberu dodávateľa zo dňa 27.01.2023 
 
Dielo bude fakturované v jednej sume: 

- do 30.04.2023 vo výške dohodnutej ceny 
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Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v lehote do 30 dní odo dňa prevzatia. 
 

Čl . V. Sankcie 
 

1. V prípade omeškania termínu ukončenia diela s výnimkou čl. III. druhá veta, 
objednávateľ má právo zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % dohodnutej ceny diela 
za každý deň omeškania. 

 
2. V prípade neuhradenia faktúry objednávateľom zhotoviteľ má právo faktúrovať 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania.  
 

Čl. VI.  Záruka 
 
Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom.  
 

Čl. VII. Podmienky zmluvy 
 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo   
     v dojednanom čase. Pri vykonávaní diela postupuje samostatne a nie je pri     
     určení spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi objednávateľa.  
 
2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a je oprávnený  
     upozorniť zhotoviteľa v prípade vykonávania diela v rozpore so zmluvou.  
     Zhotoviteľ je povinný rozpory odstrániť. 

 
   
3. V prípade spôsobenia škôd na budove pri výkone diela zhotoviteľ je povinný tieto 

škody na vlastné náklady odstrániť najneskôr do preberacieho konania.  
 

Čl. VIII. – Záverečné ustanovenia 

 
Na zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka a obchodného zákonníka. 
 
Zrušenie zmluvných záväzkov alebo ich zmena môže byť vykonané len na základe 
vzájomnej dohody zmluvných strán písomnou formou. 
 
Zmluva bola vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po 
dve vyhotovenia.  
 
Zmluva bola obojstranne prijatá a na dôkaz toho bola zmluvnými stranami 
podpísaná. 
 
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu. 
 
V Kyselici dňa 13.02.2023 
 
 
 
 
Objednávateľ:                                                                     Zhotoviteľ : 
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………….……………………….                                          ....…..…………………......…… 
    Erika Orosz Ágošton                                                          
    Starostka Obce Kyselica                   konateľ                              


