
Zmluva o dielo č. ....../2013 
 uzatvorená podľa § 536 a nasl.  Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov. 

 
Článok 1 

 Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:         TT-KOMFORT s.r.o. 

sídlo:                       Františkánska 16, 917 32 Trnava 

Bankové spojenie:     UniCredit Bank Slovakia a.s. pobočka Trnava 

č. účtu:                     1034107003/1111 

IČO:                          36 277 215             

DIČ:                          2022097011 

IČ DPH:                     SK2022097011 

zastúpený:                Dipl. Ing. Paul Minarik – konateľ 

                               Ing. Ľubomír Krajčovič - konateľ 

                               

právna registrácia:      Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17769/T   

 

Zhotoviteľ:                 

sídlo:                                   

korešpondenčná adresa:   
Bankové spojenie:        

číslo účtu:                           

IČO:                                       

DIČ:                                    

IČ DPH:                              

zastúpený:                          

právna registrácia:                  

 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 
 

 
1.1.Predmetom tejto zmluvy je : Výmena okien MŠ Botanická 12 Trnava 

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

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

.......................................................................................................................... 
1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na základe vypracovanej cenovej 
ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom na  práce z čl. I. bodu 1.1. tejto zmluvy  v 

rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve a riadne a včas, v dohodnutej 
cene a termíne. 

 
Článok II. 

Čas plnenia 

 
Zhotoviteľ odovzdá  predmet zmluvy z čl. I. tejto zmluvy do: 23.8.2013  

 
Článok III. 

Cena  

 
 

3.1.  Cena za vykonané práce v rozsahu podľa článku I. tejto zmluvy  je stanovená 
dohodou zmluvných  strán ako konečná pevná cena a  je doložená cenovou ponukou.   



 

Cena za práce                :   ................. EUR bez DPH 
DPH 20 %:                           ............... EUR             

Cena spolu:                         ................ EUR 
Slovami:  ............................................................. EUR                                

 
 

Článok IV. 
Platobné podmienky 

 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platenia: 

4.1. Cenu za vykonané práce podľa čl. I. tejto zmluvy zaplatí objednávateľ na základe 
faktúry vystavenej dodávateľom, ktorá musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, 

do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.  
4.2. Dodávateľ spolu s faktúrou dodá zástupcovi objednávateľa ( správcovi ) doklad 
o prevzatí prác zástupcom objednávateľa(správcom) objektu, kde sa vykonával 

predmet zmluvy. Doklad o prevzatí predmetu zmluvy môže byť nahradený podpisom 
zástupcu objednávateľa(správcu) priamo na faktúre vystavenej dodávateľom. Dátum na 

preberacom protokole, alebo dátum podpisu zástupcu objednávateľa(správcu) je 
rozhodujúci z hľadiska splnenia termínu odovzdania predmetu zmluvy podľa čl II. tejto 
zmluvy. 

                                                      
  

                                                       Článok V. 
Záručná doba a záruka  

 

5.1. Zhotoviteľ  zodpovedá za  to, že predmet zmluvy z čl. I. tejto zmluvy  je 
zrealizovaný podľa podmienok tejto zmluvy. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záručná 

doba podľa zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. 
5.2. Záručná doba začína plynúť dňom  prevzatia prác ( podpisom na preberacom 
protokole, alebo podpisom na faktúre ) zástupcom objednávateľa(správcom) objektu, 

kde sa vykonával predmet zmluvy.  
5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady spôsobené vloženou prácou, použitého materiálu, 

náhradných dielov ap.  Prípadné reklamácie odstráni zhotoviteľ na svoje náklady a to do 
termínu ktorý bude písomne dohodnutý s objednávateľom. V prípade že nedôjde 
k dohode o termíne odstránenia reklamácie, objednávateľ môže zadať odstránenie 

reklamovaných závad tretej osobe, pričom cenu za odstránenie reklamácií treťou 
osobou hradí zhotoviteľ k čomu sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje. 

 
  

Článok VI. 

Penále a zmluvné pokuty 
 

6.1. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odovzdania prác  podľa čl. II. tejto zmluvy zaplatí 
dodávateľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny predmetu 
zmluvy za každý deň omeškania. 

6.2. Ak zhotoviteľ neodstráni reklamácie v písomne dohodnutom termíne podľa článku 
V. tejto zmluvy zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi zmluvné penále za 

neskoré odstránenie reklamácií vo výške 30 Eur za každý deň omeškania. 
6.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v stanovenom termíne zhotoviteľ má právo na 

vystavenie penalizačnej faktúry vo výške 0,05 % z celkovej ceny predmetu zmluvy za 
každý deň omeškania úhrady. 
 

 



 

Článok VII. 
Osobitné dojednania 

 
7.1. Zhotoviteľ podpisom zmluvy o dielo prehlasuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu 

o zodpovednosti za škody, ktoré spôsobí svojou činnosťou  pri realizácii predmetu 
zmluvy na majetku objednávateľa.  Za spôsobené škody v plnej výške zodpovedá 
zhotoviteľ a prípadné vzniknuté škody uhradí zhotoviteľ v plnej výške do 15 dní od 

doručenia faktúry vystavenej objednávateľom.  
7.2. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy na svoje náklady, podľa priloženej cenovej 

ponuky, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
  

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

8/1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť  v rozsahu čl. I tejto 
zmluvy, že bude dodržovať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, STN 
a podmienky zmluvy. 

8/2. Na právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa vzťahujú všeobecne záväzné 
právne predpisy platné v SR. 

8/3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu 
porozumeli, že uzatvárajú túto zmluvu slobodne, bez nátlaku a na znak súhlasu  s jej 
obsahom ju podpisujú. 

8/4. Akékoľvek zmeny, alebo dodatky musia byť písomnou formou, očíslované 
a podpísané oboma zmluvnými stranami. 

8/5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží dva rovnopisy. 
8/6. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej 

podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 

 V  Trnave, dňa:  
 
 

 
Objednávateľ:                                                  Zhotoviteľ: 

 
za TT-KOMFORT s.r.o.            

                          
 
Dipl. Ing. Paul Minarik, konateľ    

                       
 

Ing. Ľubomír Krajčovič, konateľ           


