
ZMLUVA O DIELO 

Zo dňa 11.03.2019, uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/91 Z.z 

 

 

 uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami : 

 

 Objednávateľ : Základná škola 

 Sídlo : Bukovina 305, 023 54 Turzovka 

 Zástupca : Mgr. Šupolová Terézia 

 IČO : 37812467 

 Bankové spojenie :  

 

 Zhotoviteľ : VALIRE s.r.o. 

 Sídlo : Bystrická 2488/34, 902 01 Pezinok 

 Zástupca : Dušan Valent 

 IČO : 47466430 

            Bankové spojenie:  

 

Článok I. 

Predmet plnenia 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa Zhotovenie, dodávka a montáž látkových roletiek na 

okná v ôsmich triedach ZŠ Turzovka a na jedno okno v školskej kuchyni. 

Článok II. 

Cena diela 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli , že cena za vykonanie diela je  v zmysle cenovej ponuky zo dňa 

28.02.2018. Cenová ponuka bola vypracovaná na základe uverejnenia výzvy na školskej 

webovej stránke. 

2. Konečná suma môže byť navýšená o nepredvídané práce nad rámec cenovej ponuky. 

  

Článok III. 

Platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu v lehote do 30 dní od 

doručenia faktúry zhotoviteľa, po riadnom ukončení prác a prevzatí diela 

objednávateľom.   

 

       
                                                                   Článok IV. 

Čas plnenia 

 

        Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch :  

 

       - začatie prác :            od 11.03.2019      

       - ukončenie prác :      do 31.03.2019  

       - odovzdanie diela :   31.03.2019 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                         

                                                                         Článok V. 



Záruky a ostatné dojednania 

 

 

1. Zhotoviteľ poskytne na predmet diela záruku v zmysle zákona. 

2. Reklamácie závad v záručnej dobe uplatní objednávateľ písomne ihneď po zistení závad, 

a zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr však do 10 

pracovných dní od ich nahlásenia. 

3. Po zhotovení a odovzdaní diela zhotoviteľ nepreberá záruky za násilné poškodenie,   

alebo nesprávne zaobchádzanie a užívanie diela. 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej  dohode 

zmluvných strán vo forme písomných dodatkov. 

2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené 

sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne 

záväzných  právnych predpisov.  

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch  vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

 obdrží  jedno vyhotovenie.  

 

 

 

V Turzovke,  dňa   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Objednávateľ     Zhotoviteľ  

 

 

 
 


