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Zmluva o dielo 

uzatvo•·ená podl'a § 536 a následne Obchodného zákonníka 

l. Zmluvné strany: 

I.Oin:c VOJANY, J(O: 332 127, Obecn~· úrad Vojany, PS{ 076 72, zastúpená 
Štefanom Czinl<com - starostom obce, číslo účtu: 3024 - 622 l 0200 - d'alej alw 
ob jedn •iva tel'. 

2 .. bin .Juhást., IČ:O: 43087825, DIČ": 1020888440, miesto podnikania Vojany č.77, PSČ" 
076 72, súkromn~· podnika tel', zapísan)• v živnostenskom registri Obvodného úradu 
Michalovce pod č.: 840-14S20, nic je platcom DPII- d'alej ako zhotovitel'. 

I l. Predmet zmluvy: 

!./hotovíte!" sa L.aviizujc vykonäť pre ohjednúvatel·a dielo demontäž starého vedenia 
LIStrednťho kúreníä v budove Materskej školy a Školskej jedálne vo Vojanoch a namontovať 
nové v cd cnie rozvody LJStredného kúrenia od kotla kjednotlivým súčasne sa nachádzajúcím 
radiiltorom_ z dôvodu havari.iného stavu. Materiál na montá7. nov)'ch rozvodov zabezpečí 
ohJcdnilv ate l· na svoje náklad;. ?hotov ite!· bude vykomívať iba prúce. 
~./ll<ltov ite!' sa zavtizujc dielo vykonať v cene l 000.-f· (slovom.Jedentisíc Eur). 
:;.ľc·rHr diela sa ohjcdn,ivatcl" zavtizuje zaplatiť zhotovítel"ovi v lehote do 15-tich dni odo dría 
odm ;dania a prevzatia diela na základe doručenej lak túry. 
4.<lh[cdmivatel" sa zaväLuje vykonané dielo od zhowvitel'a prev·zíať a za zhotovené dielo 
zaplatiť dohodnutú cenu. 
'i.lliclo bude nwť zitkladnť é1kostné a technické ukazovatele. 
ú./.hntovitcl" sa z~tvžizujc vykonať dielo vo \·lastnom mtnc na vlastnú zodpovednosť. 

/hotov ite!" za t)·m účelom predloží objednávatel"ovi doklad o tom. že montáž týchto zariadení 
hola') konaná predpísan,Y·m spôsobom. 

III. (as plnt'nia 

1./hott>Vitel· sc1 zaväzuic dielo uvedené v· tejto zmlmc vvknnaľ a odovzdať objednúvatel"o1·i 
clo 31!.1JX.::>O 12. O odovzdaní a pre v za ti objednúvatel" a zhotovi tel' spíšu písomný zápis. 
2.Ak zlwtovitel' dielo ukončí pred dohodnut)'m termínom. objednávate!" sa zaväzuje dielo 
pl"I..'VZlat. 

J.Uodrianie termínu plnenia zo strany zhotovíte!"a je zúvislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objcdnávatel"a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 
uhjcdnávatcl"a s poskvtnutim spolup!'>sobenía nic _je zhotov ite!" v omeškaní so splnením 
!.th ú; ku. 



1\". Ztiručnú doba a zodpovednost' za vad~ 

1./lwto\·itcľ !l<! ;_hot o\ cné dielo posk,:·tu_jc záručnl1 clo hu ,. tn·aní 2.4- mesiaco\·, ktore'! začína 
ph núľ mio dtia odovzdani;t a prevzatia diela objcclllit' atd om. 
~./lwtm ttcľ nczoclptwedú za 'ad v diela. ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
posk\tnut\ ch objcdnil\ atcľom a zhoto,·iteľ ani pri 'ynaložcní všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť _!C_i ne,·hod!losť. ale bu na 1iu upozornil ohjedná\·atcl"a a ten na ich použiti trval. 
.>.Ohtednú\ ;tt cl· tnú prúvn pn čas zúručnej dob\ po7.adovctť od zhotovi tel" a povinnosť oclstrúníť 
\aLh '"' ,[astné núklad). 
-t./hntovitcľ sa ZCl\·~i;u_jc Yady predmetu plneni{! ndstrúniľ do 3 dní ocl_jcj uplatnenia. 

\-'. Podmienk\' ,-~·konania diela 

l.Obtcdnúvater zabezpeči aby zhoto,·itcl" nebol rušený pri vykonitvaní diela in}mi osobami 
a zahť!.JlCČÍ _jcl10 prístup do miestnosti\' ktorej sa uvedené dielo bude realizovať. 
2.0hjcdn;iY{lll'l. ;ahczpL·či pre !.hoto,·ite!\t mo/.nosť napojenia na odber elektricke_j cncrg1c a 
LJ/itkn\ ci \'od~ 
.)_/.lwto\ ikľ ;udpo\ L'dt"l 1.<1 hL'!.pcčnosť a ochranu zdravia vlastn~'Ch zan1estnancov, umo~ní 
/.Ústupu)\ i oh_jcdnťl\ :_!teľa kuntrolo\·ať ,.) konúvanic diela. 

Vl. Zmluvné pol<uty 

.V prípade prerušenia vykonávania diela z viny objednávatel"a. neplnenie platobn)·ch 
podmienok ald1n zasta\·cnie prúc 7 in):ch dé\vodov, hudc objednávateľ 7.nášať všetky škod:v a 
m;_~jl'tkové ujm)· ;:hotovitera ktoré mu vzniknl1 z uvedeného dôvodu. 
2.\' prípade· }e ;hotm ite!" bude' omeškaní so splnením diela. zmluvné strany sa dohodli. na 
1111111' nL'j pokute'' o v)ške O_:;o;;, z. dohodnutej cen v die:! a z.a každ} aj začat) deti omeškania a/ 
dn ukončenia diela. /mluvnil pokuta _je splatnú do l O ciní odo clt1a doručenia _jeho písomného 
duntČL'IlÍ(l oh_jcdnúvatcJom. 
>.V prípade omeškania objeclnúvatel"a s úhradou ceny diela. sa zmluvné stran v dohodli tla 
;mlu\llc_i pokute vo ,·yške O.'i 0

/,, z dohodnutej ceny diela za každ} aj začatý de11 omeškania. 

V ll. ZúYercčné ustanovenia 

V prípade zmeny rozsahu predmetu 1.mluvy na základe požiadavky objednávatera. 
zhowvitd tíeto prúcc naj pn· ocení a potom vykoná v zmysle vzájomne dohodnut\•ch 
podn1ienok a dohodnute_j ceny iba na ;á[.; lade písomného dodatku k tejto zmluve. 
2.0bjcdnú,·atel" si vyhrmlzujc právo podržať l 0% z ceny diela do doby odstránenia vúd a 
llL'dtlrohku\, ktorť sa \')skytlJ pri odo\·1.daní a pre\·zatí diela. 
>.1 aktitnt bude mc1ť núlôitostí' J.myslc zák.é.n2/2004 Lz. 
4.1 <tktttr<t 1e spl<ttnú do l~ tích dní odo dt1ajeilo doručenia objednávatel"ovi. 
_.:.;.l ú to ;m[u,·:.!_je ,-yllnto\·enú ,. štyroch vyhotoveniach.;_ ktorý'ch každcl zmluvnú stran~! obdrží 
chc \ yhotuvenia. 
6.N<t práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa vzťahujú ustanovenia Obchodného 
1.úkonníka. 
7.Túto;.mlma tmiž.c byť zmenená alebo doplnená iba vo Júrme písomného dodatku. 



1-\./.mlu\·né stran:- prchlasu_ilL lL' túto :;mlu\·a hola U/dl\ orťnÚ na /Úklade 1ch pr~·!\ e1 :1 

slnhodncj ,.ľllc. ,·ú?nc. určite. zrozumitcl"nc. Autentičnosť tejto /m]u,·:- potvrdzu_iľl S\"U_IÍilli 

pudJlÍSill i. 

l " l "l"""'h d(w !.f -f'. 21J 12 

Ohjcdnúvatcľ: 


