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ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ:  Obec Tomášovce 

 Sídlo: Partizánska 132, 985 56 Tomášovce 

 Zastúpená: Ing. Jánom Mičudom, starostom obce 

 IČO: 00316474 

 DIČ: 2021251023  
 IBAN: SK04 5600 0000 0060 4959 6009 

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Tlf.: 0908941808 

 /ďalej len "objednávateľ"/  

  

Zhotoviteľ:  Win-mont s.r.o. 
 Sídlo: Družstevná 17, 985 56 Tomášovce 

 IČO: 50 490 443 

 DIČ: 2120345920 

 IBAN: SK23 0900 0000 0051 6658 4600 

 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Kontaktná osoba: Pavol Ďalog, konateľ 

Tlf: 0911220077 

 /ďalej len "zhotoviteľ"/  
  

Čl. I 

Predmet dohody 

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, 
predmetom ktorej je vykonanie diela – stavebné práce „Žalúzie do OU Tomášovce“. 

2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať a odovzdať objednávateľovi dielo na 
základe požiadaviek objednávateľa uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky zo 

dňa 07.06.2021, podľa špecifikácií uvedených v cenovej ponuke zhotoviteľa č. 
PON2021046 od zo dňa 07.06.2021. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu v 
zmysle predloženej cenovej ponuky PON2021046 od zo dňa 07.06.2021 a riadne vykonané 
dielo prevziať. Cenová ponuka tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a tvorí v Prílohu č.1 
tejto zmluvy. 

Čl. II 

Cena za vykonanie diela 

1. Na základe predloženej cenovej ponuky sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ zaplatí 
na účet zhotoviteľa za vykonané dielo sumu vo výške 3.555,57 EUR bez DPH, t.j. 4.266,68 

EUR s DPH. 

2. V tejto sume sú zahrnuté náklady na vykonanie montážnych prác, náklady na materiál 
potrebný pre zhotovenie diela, náklady na dopravu na určené miesto a náklady spojené s 
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realizáciou diela na mieste určenia, t.j na Obecnom úrade v Tomášovciach, Partizánska 
132/7, Tomášovce. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si 
vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy dôjde k 
navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné 
objektívne predvídať. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi preddavok vo výške 2.500,00 EUR na 

základe zálohovej faktúry, ktorú doručí zhotoviteľ objednávateľovi. Právo na zaplatenie 
zmluvného zostatku ceny diela vzniká zhotoviteľovi riadnym a včasným splnením jeho 
záväzku a po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela obidvoma zmluvnými 
stranami. 

5. Zostatok ceny diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po 
fyzickom odovzdaní a prevzatí diela. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu 
v súlade s platnou legislatívou a jej splatnosť je 14 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. Prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný 
obidvoma zmluvnými stranami. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr  do 30 dní odo dňa 
odovzdania diela. 

7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa. 
8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať 

odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka. 

Čl. III 

Termín plnenia diela 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 
31.07.2021. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných 
strán alebo z dôvodu vopred nepredvídaných okolností, kedy sa termín predlžuje o dobu, 
počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v stavebných prácach. 

2. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných 
stavebných prác. 

Čl. IV 

Vykonanie diela a jeho odovzdanie 

1. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené so zhotovením predmetom diela podľa tejto zmluvy na 
svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a 
právne predpisy. 

2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých 
osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore konečnej montáže diela a vybaví ich 
ochrannými pracovnými pomôckami.  

3. Zhotoviteľ vyzve písomne (môže byť aj e-mailom na starosta@tomasovce.sk) 

objednávateľa na prevzatie diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany 
zápisnicu resp. preberací protokol. 
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Čl. V 

Zodpovednosť za vady diela a záručná doba 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem 
vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas 
záručnej doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.  

2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 

zistení a to písomnou formou. 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 72 hodín od uplatnenia 

oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky 
možnom termíne. 

Čl. VI 

Sankcie 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne 
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každý deň 
omeškania. 

2. V prípade, ak dielo bude mať vady, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 10 % z ceny predmetu diela. 

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok z 
omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

Čl. VII 

Zánik zmluvy 

1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi 
a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom zhotoviteľovi. 

2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si 
dohodnú. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k porušeniu 
povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k ohrozeniu 
zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri zhotovení 
diela. 

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia času 
plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia 
sa považuje 14 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa Čl. 
III tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a 
tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela. 

6. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť 
uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje. 
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Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a 

účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na web stránke 
objednávateľa. 

2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka. 

4. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

 

Objednávateľ:  Zhotoviteľ: 

V Tomášovciach, dňa 15.06.2021  V Tomášovciach, dňa 15.06.2021 

 

 

 

 

 

 

  

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

Ing. Ján Mičuda 

starosta                          

                Pavol Ďalog, konateľ  

            Win-mont s.r.o. 

Obec Tomášovce   
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DODÁVATEĽ:

Win-mont s. r. o.

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 30445/S

Družstevná 17
98556 Tomášovce
Slovensko

IČO: 50490443
DIČ: 2120345920
IČ DPH: SK2120345920

Cenová ponuka PON2021046

ODBERATEĽ: 

Obec Tomášovce

Partizánska 132
98556 Tomášovce
Slovensko

Dátum vystavenia: 07.06.2021

Dátum dodania: 07.06.2021

Platí do: 06.07.2021

IČO: 00316474
DIČ: 2021251023

Názov a popis položky Počet Jednotka
Jedn. cena

bez DPH
DPH

Jedn. cena
s DPH

Celkom s DPH

Žalúzia celotieniaca , lamela strieborná 403 , rám biely,
rebrík, biely, 40ks

31.81 m² 28,75 € 20% 34,50 € 1 097,45 €

Zľava 34.78%  
 

-9,9993 €  -11,9991 € -381,69 €

Sieť proti hmyzu 19x8, farba biela , 33 ks 17.74 m² 29,90 € 20% 35,88 € 636,51 €

Zľava 33.44%  
 

-9,9986 €  -11,9983 € -212,85 €

VŽ látka farba 836 Shantung, 10ks 61.57 m² 26,15 € 20% 31,38 € 1 932,07 €

Zľava 38.24%  
 

-9,9998 €  -11,9997 € -738,82 €

VŽ látka farba 816 Shantung, 3ks 20.73 m² 26,15 € 20% 31,38 € 650,51 €

Zľava 38.24%  
 

-9,9998 €  -11,9997 € -248,75 €

VŽ RÁM biely 34.78 m 18,95 € 20% 22,74 € 790,90 €

Zľava 26.39%  
 

-5,0009 €  -6,0011 € -208,72 €

VŽ Konzola 55 ks 4,75 € 20% 5,70 € 313,50 €

Zľava 42.11%  
 

-2,0002 €  -2,4003 € -132,01 €

Montáž žalúzií
montážny materiál v cene

40 ks 8,00 € 20% 9,60 € 384,00 €

Zľava 37.5%  
 

-3,00 €  -3,60 € -144,00 €

Montáž sieťok 33 ks 5,00 € 20% 6,00 € 198,00 €

Zľava 30%  
 

-1,50 €  -1,80 € -59,40 €

Montáž vertikálnych žalúzií
montážny materiál v cene

13 ks 35,00 € 20% 42,00 € 546,00 €

Zľava 28.57%  
 

-9,9995 €  -11,9994 € -155,99 €

Doprava 1 ks 50,00 € 20% 60,00 € 60,00 €

Zľava 100%  
 

-50,00 €  -60,00 € -60,00 €
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Poznámka: Montážou sa rozumie:
V prípade, že sa rozhodnete pre našu firmu, bude s
Vami spísaná zmluva o dielo a po jej podpise a
uhradení zálohy /75 % z kúpnej ceny/, bude zákazka
zaradená do výroby. Plastové produkty /a
príslušenstvo k nim/ sú až do úplného zaplatenia
majetkom firmy. Po podpísaní zmluvy o dielo
/ktorej súčasťou je cenová ponuka/, sa spoločnosť.
zaväzuje objednané produkty vyrobiť a dodať
/namontovať/ v uvedenom termíne.
V prípade, že naša firma nebude vykonávať montáž
plastových výrobkov, záruka sa vzťahuje len na
výrobky, nie však na ich funkčnosť po ich
zabudovaní. Po montáži je nutné aby objednávateľ
odstránil ochrannú polepovú fóliu z okien najneskôr
do 1 mesiaca po zabudovaní a zabezpečil
čistotu kovania a odtokových drážok v spodnej časti
rámu.
Zameranie skutočného stavu - rozmery priamo na
realizovanej stavbe. Demontáž starých okien a
zamontovanie nových plastových výrobkov do
pripraveného otvoru s použitím kotiev a PU peny /
prípadne paropriepustných pások/. Nastavenie
výrobkov k ich plnej funkčnosti. Osadenie
parapetných dosiek a ostatných objednaných doplnkov.
Stavebnými dokončovacími prácami sa rozumie:
Zapravenie vnútorných špaliet poškodených pri
montáži nových výrobkov /oprava do pôvodného
stavu/
Žiadame Vás o dôraznú kontrolu všetkých uvedených
položiek, ktoré sú predmetom cenovej
ponuky, poprípade ich doplnenie alebo upresnenie
/zmazanie/. Po podpísaní cenovej ponuky a
zmluvy o dielo, zmena už nebude možná, prípadne bude
spojená s dodatočnými nákladmi alebo
bude mať za následok posunutie zazmluvneného termínu
montáže.

Plastové výrobky sú majetkom firmy až do úplného
zaplatenia.

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby.

Suma bez DPH: 3 555,57 €

DPH celkom: 711,11 €

Celková suma: 4 266,68 €

Podpis a pečiatka:

Ponuku vystavil: Pavol Ďalog winmontlc@gmail.com0911220077
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