
ZMLUVA O DIELO č. B018/2018

1) Názov subjektu: Obec Nededza  
Sídlo: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
IČO: 00321516
DIČ: 2020677582
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK87 5600 0000 0056 0474 0002
Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Vajda, starosta obce
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2) Názov subjektu: Zepelin, s.r.o.  
Sídlo: Gen. M. R. Štefánika 7061, 911 01 Trenčín
Zapísaný: v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 13071/R
IČO: 36 322 181
IČ DPH: SK 2020 179 150
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Trenčín
Číslo účtu: 2927794343 / 1100
Štatutárny zástupca: Henrich Hodák, konateľ
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

uzatvárajú v súlade s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len
„Obchodný zákonník“) túto Zmluva o dielo (ďalej len „zmluva“)

 Čl. I.
Úvodné ustanovenie

1) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé k uzavretiu tejto zmluvy a ich spôsobilosť nie je ničím
obmedzená. V prípade, že sa ktorékoľvek z týchto ustanovení ukážu ako nepravdivé, zaväzujú
sa osoby  uvedené  ako osoby  oprávnené  konať  za  zmluvné  strany  uhradiť  druhej  zmluvnej
strane všetku škodu tým spôsobenú.

2) Keďže predmetom zmluvy je aj montáž diela, tak táto zmluva sa bude v súlade s ustanovením
§ 536 ods. 2 Obchodného zákonníka spravovať ustanoveniami dielu IX Obchodného zákonníka.

 Čl. II.
Predmet zmluvy

   
1) Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve vykonať dielo uvedené v bode

2  tohoto  článku  zmluvy  a  objednávateľ  sa  zaväzuje  zaplatiť  za  dielo  odmenu  v  súlade
s podmienkami tejto zmluvy. 

2) Predmetom zmluvy je dodanie a montáž diela (Dielo: produkty - detské ihriská, ďalej len „dielo“)
podľa cenovej ponuky, ktorá je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

3) Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú na naplnenie zmlu-
vy, resp. predmetu zmluvy.



Čl. III. 
Dodacie podmienky

1) Doba plnenia 
Zhotoviteľ je povinný dodať dielo do 31.07.2018 odo dňa podpisu zmluvy a objednávateľ je po-
vinný dielo prevziať a písomne potvrdiť jeho prevzatie. Zmena termínu dodania diela je možná
len písomnou dohodou zmluvných strán.

2) Miesto plnenia: 
Miesto  riadneho  plnenia  je  miesto  projektu  objednávateľa,  špecifikované  v Prílohe  č.  1  tejto
zmluvy. Toto miesto môže byť zmenené len písomnou dohodou zmluvných strán.

Čl. IV.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na diele

1) Ak  nebude  písomne  dohodnuté  inak,  vlastnícke  právo  a  nebezpečenstvo  škody  na diele
prechádza na objednávateľa dňom prevzatia diela, vrátane sprievodných dokladov v mieste riad-
neho a včasného plnenia zhotoviteľom alebo dopravcom, t.j. odovzdaním diela a všetkých do-
kladov objednávateľovi v dohodnutom mieste.

2) Ak  objednávateľ  bezdôvodne neprevezme dielo,  ktoré bolo  riadne a včas dodané do miesta
plnenia, toto sa vyznačí na sprievodnom doklade a od tohto momentu prechádza nebezpečen-
stvo škody k dielu na objednávateľa. Objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené
s neprevzatím diela.

3) Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až momentom úplného uhradenia odmeny
faktúrou, ktorú vystaví zhotoviteľ po dokončení diela.

 

Čl. V.
Sprievodné doklady

1) Súčasne s dodávkou diela budú objednávateľovi, podľa charakteru dodávaného diela, v mieste
plnenia odovzdané nasledujúce sprievodné doklady:
a) dodací list,
b) faktúra s potrebnými prílohami, 
c) záručný list,
d) protokol o odovzdaní diela do užívania,
e) návody a inštrukcie na montáž, opravy a údržbu a použitie, ak to charakter diela vyžaduje.

Čl. VI.
Platobné podmienky – ceny a fakturácia

1) Zmluvné strany sa dohodli na odmene podľa cenovej ponuky, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zmluvy.

2) Odmenou sa rozumie cena v mieste sídla zhotoviteľa. V prípade objednávky dopravy a montáže
sa odmenou rozumie cena v mieste projektu objednávateľa.

3) Odmena, znížená o zálohovú platbu, bude splatná na základe doručenej faktúry vystavenej   
zhotoviteľom najskôr v deň dodania diela. Objednávateľ zaplatí faktúrovanú čiastku do 14 dní po
dodaní diela zhotoviteľom do miesta plnenia.



4) Odmena sa považuje za zaplatenú dňom pripísania na účet zhotoviteľa. 

5) Ak nezaplatí objednávateľ odmenu včas, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa 
úrok z omeškania  vo výške 0,1% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania, pričom      
objednávateľ sa týmto zaväzuje tento úrok z omeškania uhradiť.

Čl. VII.
Záručná doba

1) Zhotoviteľ týmto poskytuje objednávateľovi k dielu záruku 5 rokov na produkty z lepeného dreva,
kovu a plastu HDPE, 2 roky na ostatné produkty a montáž. Záručná doba začína plynúť odo dňa
prevzatia  diela objednávateľom protokolom o odovzdaní  diela. Záruka je platná len v prípade
vykonania hlavnej ročnej kontroly minimálne jedenkrát za rok.

2) Ak objednávateľ svojím konaním poruší povinnosť prevziať  dielo podľa zmluvy,  záručná doba
začína plynúť dňom porušenia tejto povinnosti.

Čl. VIII.
 Reklamácie

1) Zjavnými vadami sa pre účely tejto zmluvy rozumejú vady, ktoré môžu byť podľa svojej povahy
zistené okamžite pri prevzatí diela vnútornou kontrolou v mieste dodania. Zjavné vady oznámi
objednávateľ  písomne zhotoviteľovi  najneskôr pri  prevzatí  diela.  Na neskôr uplatnenú zjavnú
vadu sa neprihliada.

2) Ostatné vady je objednávateľ  povinný písomne oznámiť  zhotoviteľovi  do 14 dní odo dňa ich
vzniku s uvedeným  vady.  Ak objednávateľ  ostatné vady v tomto termíne písomne neoznámi,
nárok na odstránenie vád mu zaniká.

3) Zhotoviteľ  sa  týmto  zaväzuje  vybaviť  reklamáciu  objednávateľa  do  30  dní  od  doručenia
písomného oznámenia vád.

Čl. IX.
Rôzne

1) Objednávateľ  je  povinný  sa  pri  manipulácii  a používaní  riadiť  inštrukciami  uvedenými
v sprievodných dokladoch, najmä návode na použitie.

2) Objednávateľ je povinný si dielo pred prevzatím prezrieť s náležitou odbornou starostlivosťou.  

3) Objednávateľ pri prevzatí  potvrdí,  že prevzal všetky dokumenty potrebné k riadnemu užívaniu
diela.

Čl. X.
 Oznámenia

1) Všetky oznámenia budú doručované elektronickou poštou (s následným doručením originálov
iným spôsobom uvedeným v tomto článku) alebo doporučenou poštou. 

2) Pri  pochybnostiach pri doručovaní písomností sa má zato, že pri doručovaní poštou bola       pí-
somnosť doručená 4. kalendárny deň po jej odoslaní.



Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

1) Akékoľvek zmeny alebo dodatky k zmluve možno urobiť len písomnou formou a po vzájomnom
súhlase zmluvných strán.

2) Ostatné práva a povinnosti neupravené zmluvou sa riadia všeobecne záväznými právnymi pred-
pismi platnými v Slovenskej republike.

3) V prípade, ak by bolo ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy prehlásené súdom za neplatné alebo
nevymožiteľné,  v dôsledku čoho by sa zmaril  účel  tejto  zmluvy,  zmluvné strany sa zaväzujú
uzavrieť bezodkladne takú ďalšiu dohodu a vykonať také ďalšie kroky, ktoré sú potrebné, aby
účel tejto zmluvy bol dosiahnutý.

4) V prípade  akýchkoľvek  sporov,  ktoré  vzniknú  v budúcnosti  medzi  zmluvnými  stranami  alebo
vo  vzťahu  k tretím  osobám  pri  plnení  tejto  zmluvy,  sa  zmluvné  strany  zaväzujú  riešiť  ich
prednostne  vo  vzájomnej  súčinnosti  a vzájomnom  rokovaní  za  účelom  dosiahnutia  zmieru
v spornej otázke. V prípade, ak sa tieto spory zmluvným stranám nepodarí vyriešiť vzájomným
rokovaním, predložia ich na rozhodnutie príslušnému súdu v Slovenskej republike.

5) Zmluvné strany vyhlasujú,  že  si  túto zmluvu pred jej  podpisom prečítali,  že bola  uzatvorená
po vzájomnom prerokovaní, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni
a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

6) Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán. Zmluva je
vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán obdrží po podpise Zmluvy
jedno (1) vyhotovenie.

V Nededzi, dňa 20.04.2018 V Trenčíne, dňa 23.04.2018

    …………………………………     ………………………………..
objednávateľ    zhotoviteľ

   Zepelin, s.r.o.
               


