
Zmluva o dielo číslo ZOD 20171017 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi zmluvnými stranami 

1. Zhotovíte!': JM centrum s.r.o. 
Bretejovce 151 
08203 Lemešany 
IČO: 36506061 
IČ DPH: SK 2022010595 
Zapísaný v obchodnom registri Okresný súd Prešov, 
Oddiel Sro, vložka č. 1626l/P 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Prešov, 
č. účtu: SK58 7500 0000 0040 0813 3965 
v zastúpení: 
Jan Voľanský - konateľ spoločnosti 
Ing. Marek Fereta - konateľ spoločnosti 
kontakt: 051 7725321 

a 

2. Objednávateľ: Obec Mirkovce 
Obecný úrad Mirkovce 
Mirkovce 65 
08206 Žehňa 
IČO: 00327484 
DIČ: 2021225613 
Bankové spojenie: VUB, a.s. 
č. účtu: SK690200 0000 0000 26228572 
v zastúpení: 
Bilišňanský Ľubomír - starosta obce 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadnym ukončením a odovzdaním diela na mieste určenom objednávateľom. 
Objednávateľ sa zaväzuje určiť miesto vykonania diela, prevziať ukončené dielo a za vykonanie diela riadne zaplatiť. 

I. Východiskové podklady a údaje 
Názov stavby: Výmena okien a vchodových dverí 
Miesto stavby: budova obecného úradu Mirkovce 

II. Predmet zmluvy 
Predmetom tejto zmluvy je Dodávka a montáž plastových okien, hliníkových dverí a doplnkov na budove obecného úradu 

Mirkovce( ďalej len tovar), podľa špecifikácie uvedenej v bode III. 

III. Technická špecifikácia 
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je cenová ponuka zo dňa 18.10.2017. 

Technická špecifikácia : 
Profil okien: 6 komorový DECCO 70 
Farba: z vnútra biela / z vonku biela 
Kovanie: ROTO NT 
Sklo: Izolačné trojsklo Ug=0 ,6 W / m 2 . K 

Profil dverí: Aluron AS 75 
Farba: z vnútra biela / z vonku biela 
Kovanie: Aluron 
Sklo: Izolačné t rojsklo Ug=0 ,6 W/m2 .K 
Montál okien a dverí: Ukotvenie okien a dverí v stavebných otvoroch príslušnou montážnou technológiou zhotoviteľa. 

IV. Cena diela 
Cena diela je stanovená na základe technickej špecifikácie podľa čl. III. Objednávateľ sa zaväzuje stanovenú cenu zaplatiť v zmysle 
čl. V. zmluvy. 
Cena diela celkom: 16.514,56 EUR 

DPH 20% 3.302,91 EUR 
19.817,47 EUR 
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V. Platobné podmienky 
Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli na realizácii diela bez peňažnej zálohy. Objednávateľ sa zaväzuje za dielo zaplatiť 

v lehote splatnosti faktúry. Dielo je majetkom zhotoviteľa, až do jeho úplného zaplatenia. 

VI. Dodacia lehota 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať predmet plnenia podľa čl. II. do 30.11.2017. 
Prekážky, ktoré môžu zabrániť splneniu dodacej lehoty bez zavinenia zhotoviteľa, predlžujú dodaciu lehotu o dobu, počas 

ktorej bola realizácie diela pozastavená. Rozumie sa tým pozastavenie vykonávania diela zo strany objednávateľa, nesplnenie 
platobných podmienok podľa čl. V. a z dôvodu nepriaznivého počasia, ktoré môže znemožniť vykonanie montážnych prác. Táto 
skutočnosť bude písomne zaznamenaná v montážnom liste a potvrdená objednávateľom. 

Objednávateľ je povinný dostaviť sa na preberacie konanie na základe vyzvania. V prípade jeho neúčasti, zhotoviteľ má za 
to, že dielo bolo odovzdané v neprítomnosti objednávateľa bez vád a nedorobkov. 

VII. Záručná doba 
Zhotoviteľ poskytuje na výrobky uvedené v čl. II. záruku 5 rokov na profil okien a dverí, kovanie, tesnenie, sklo, sklenené 

a dverné výplne, 2 roky na žalúzie, kľučky, parapety, murárske práce. Záruka sa nevzťahuje na hrubé poškodenie zásahom z vonku 
alebo neodbornou manipuláciou. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela. Prípadné reklamácie sa budú riešiť v zmysle 
Obchodného zákonníka. 

VIII. Povinnosti zmluvných strán 
Objednávateľ je povinný: 
a.) pripraviť stavebné otvory k zameraniu 
b.) zabezpečiť pri zameraní účasť zodpovednej osoby, ktorá upresní všetky technické parametre, požiadavky na materiál, farbu 

výrobku, príslušenstvo, doplnky a služby. Ich autentickosť a nemennosť pre účely výroby a vykonania montáže potvrdí 
podpisom na tlačive "Objednávka - (Zameranie)", ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. 

c.) zabezpečiť prípojku el. prúdu po hranice staveniska, resp. objektu najneskôr k termínu realizácie montáže. 
d.) zabezpečiť priestor na uskladnenie výrobkov a materiálu na mieste montáže, proti poškodeniu a odcudzeniu na vlastné náklady. 
e.) prevziať výrobky zhotoviteľa tak, aby mohol prekontrolovať či dodané výrobky zodpovedajú kvalitatívnym a kvantitatívnym 

údajom v sprievodných dokumentoch v zmysle zmluvy o dielo. 
f.) v prípade zariadených obytných priestorov, zabezpečiť ochranu podláh a zariadení takým spôsobom, aby pri vykonávaných 

prácach nedošlo k ich poškodeniu. 
g.) zabezpečiť miesto montáže, vykonania diela tak, aby boli splnené podmienky BOZP. 

Zhotoviteľ je povinný: 
a.) umožniť objednávateľovi kontrolu vykonania diela po ukončení výroby na sklade 
b.) oznámiť dodávateľovi termín montáže minimálne 3 dni vopred 
c.) nastaviť kovanie pri montáži výrobkov. Prvé nastavenie kovania je zahrnuté v cene diela. Prípadné ďalšie nastavenia si 

vykonáva objednávateľ sám, resp. zhotoviteľ za úhradu. 

IX. Vykonanie diela 
Vykonanie diela zhotoviteľom je jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela na dohodnutom mieste a 

dohodnutom čase. Objednávateľ potvrdí vykonanie diela svojim podpisom na protokole o odovzdaní diela. 

X. Zmluvné pokuty 
Ak objednávateľ je v omeškaní s platením faktúry, má zhotoviteľ právo požadovať úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej 

sumy za každý deň omeškania. Ak zhotoviteľ je v omeškaní s dodacou lehotou, má objednávateľ právo požadovať úrok z omeškania 
vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

XI. Záverečné ustanovenia 
Dielo sa stáva úplným majetkom objednávateľa až po jeho úplnom zaplatení. Dovtedy je dielo majetkom zhotoviteľa. 

Akékoľvek zmeny v zmluve je možné realizovať len písomnými dodatkami. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na úpravu vonkajších 
rozmerov stien podľa skutočného zamerania stavebných otvorov. 

Naša spoločnosť zhromažďuje a spracováva Vami poskytnuté údaje za účelom ponuky obchodu a služieb. Poskytnutie 
údajov je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre marketingové účely v rámci našej 
spoločnosti na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov. Podľa § 20 odst. 3 citovaného zákona 
ste oprávnený(á) kedykoľvek písomne namietať proti ich ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu) resp. využívaniu v poštovom styku. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je 
"Objednávka - (Zameranie)", uvedené v čl. VIII. 

Zmluva je spracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých obdržia lx zhotoviteľ a lx objednávateľ. 


