
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov. 
 
 

Čl. I. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ  Obec Ivanovce 
  Ivanovce 1 
  913 05 Ivanovce 
  IČO: 00311651 
  DIČ: 2021091578 
  Bankové spojenie: Primabanka Slovensko, a.s. 
  Číslo účtu: SK10 5600 0000 0006 5904 4001 
 
 
Zhotoviteľ     :    Natura DM s.r.o. 
                         Sedličná 108, 913 11 Trenčianske Stankovce 
                         IČO : 36755842 
                         DIČ : 2022362221 
                         IČ DPH : SK2022362221 
                         Bankové spojenie: Tatrabanka 
                         Číslo účtu :SK 42 1100 0000 0026 1680 1458 
 

Čl. II. Predmet zmluvy 
 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť touto zmluvou špecifikované dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 
Špecifikácia diela: 
- špecifikované v cenovej ponuke , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo ( príloha č.1 ). 
- montáž plastových okien a doplnkov v prílohe č. 1 

 

 

Čl. III. Čas plnenia 
 
Začiatok prác:                  28 .11.2018 
Ukončenie prác:                 31.12.2018 
 
Práce sa začnú vykonávať po prevzatí zmluvy o dielo. 
V prípade nepriaznivého počasia sa termín ukončenia prác posúva o počet dní nepriaznivého počasia. 
Zhotoviteľ v tomto prípade nie je  v omeškaní s termínom ukončenia prác. 
Ak zhotoviteľ pripraví dielo, alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 
objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne odsúhlasenom so zhotoviteľom. 
 
 
 

Čl. IV. Cena za realizáciu diela 

 
Cena za realizáciu diela bola dohodnutá na základe predloženej cenovej kalkulácie a rozsahu práca, ktorá 
je nasledovná: 
   cena s DPH     :             2 645,   € 
. 
 

Čl. V. Platobné podmienky 



Objednávateľ sa zaväzuje na základe predloženého a odsúhlaseného protokolu vykonaných prác zaplatiť 
zhotoviteľovi dohodnutú cenu za realizáciu diela podľa článku IV tejto zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia 
dokončeného diela objednávateľom, pokiaľ nedošlo k uplatneniu sankcií podľa článku VI. tejto zmluvy. 
 

Čl. Vl. Spolupôsobenie objednávateľa 

 
Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady pripravenosť objektu pre realizáciu diela. Pod pripravenosťou 
sa rozumie predovšetkým : 

- Sprístupnenie priestorov v rozsahu potrebnom k realizácii diela – obmedzenie časti parkovacích 
miest v bezprostrednej blízkosti objektu 

- Sprístupnenie objektov dotknutých prácami  počas doby realizácie prác. 
 

 

Čl VIl. Sankcie 
 
Objednávateľ má právo pri zistení nedostatkov v kvalite prác, ktoré nebudú napriek písomnému 
upozorneniu odstránené, realizovať zrážky z výslednej fakturovanej ceny až do výšky 5 % jej základu. 
Objednávateľ má právo zastaviť práce pri zistení závažných nedostatkov v oblasti dodržiavania BOZP. 
Objednávateľ má právo zastaviť práce pri zistení závažných nedostatkov v kvalite realizovaných prác a 
žiadať ich okamžité odstránenie na náklady zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ má právo na zmenu termínu dokončenia diela z dôvodov nedodania materiálu dodávateľom a z 
dôvodu nepriaznivého počasia, ktoré by znemožnili pokračovať v realizácii diela. 
Zhotoviteľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z nezaplatenej (dlžnej) sumy po 
uplynutí splatnosti faktúry za každý deň omeškania úhrady za predpokladu, že nedošlo k dohode medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom o inom spôsobe a termíne úhrady ako je uvedené v článku V. tejto 
zmluvy. 
 

 

Čl. VII. Doba zodpovednosti za dielo 
 
Zmluvné strany sa na základe povahy prác a stavu podkladu dohodli, že zhotoviteľ  poskytne záruku za 
vykonané 24 mesiacov od odovzdania diela. 

 
 

Čl VIII. Záverečné ustanovenia: 
 
Zhotoviteľ prehlasuje, že je poistený proti škode, ktorú by spôsobil pri realizácii diela na nehnuteľnosti, 
ktorej sa zhotovenie diela týka. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady opraviť škody, ktoré by vznikli z nedbanlivosti pri realizácii diela. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne si viesť stavebný denník. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať predpisy BOZP pre oblasť stavebníctva a prác vo výškach s využitím 
horolezeckej techniky. 
Objednávateľ sa zaväzuje zápisnične odovzdať zhotoviteľovi pracovisko a priebežne vykonávať kontrolu 
kvality vykonávaných prác. 
 
. 
 
 V Ivanovciach  23. 11. 2018 
 
 
 
 
 
 
za objednávateľa                                                                          za zhotoviteľa 
 


