
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasled. ustanovení OZ m edzi:

Dodávateľom: Viera Juhová - WINPLAST
Alexandra Dubčeka 4015/12 
07501 Trebišov 
IČO: 41 602 528
IČ DPH: SK1043764315

• Zastúpený: Viera Juhová

Objednávateľom: OBEC STANČA
Hlavná 139 
076 16 Stanča 
IČO: 00689734 
IČ DPH: 2020758663

Zastúpený: Ján Hančin -  starosta obce

L PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy bude dodávka plastových výrobkov -  okien a doplnkov podľa požiadavky 
objednávateľa.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať pre objednávateľa plastové okná, dvere a doplnky presne 
špecifikované v prílohách k tejto zmluve. Tieto prílohy obsahujú presnú kalkuláciu ceny za dielo, 
tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy apo  ich potvrdení zmluvnými stranami sa stanú pre ne 
záväznými.

* Prípadné zmeny predmetu zmluvy v technickom riešení, rozmeroch resp. počtoch kusov budú 
riešené dohodou resp. dodatkom k tejto zmluve.

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo a zaplatiť jeho cenu stanovenú v prílohách.

II. CENA DIELA A JEJ ÚHRADA

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo vo výške 4.136,17 EUR vrátane DPH.
Cenu za dielo objednávateľ uhradí následovne:
1. Po podpise zmluvy poskytne zálohu vo výške 0%, t.j. 0,00 EUR z dohodnutej ceny diela

* podľa bodu II..
2. Po dodaní diela uhradí zvyšných 4.136,17 EUR najneskôr do 14 dní na základe faktúry 

vystavenej dodávateľom.

V prípade neuhradenia úplnej ceny diela do 14 dní od jeho odovzdania má dodávateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania.

Dielo je vlastníctvom dodávateľa až do zaplatenia 100 % jeho ceny objednávateľom.



III. ZÁRUKA A AKOSŤ

Dodávateľ preberá záruku za akosť dodaných výrobkov podľa príslušných ustanovení platného 
OZ. Dodávateľ nepreberá záruku za vady spôsobené nesprávnym užívaním diela, resp. neodbornými 
zásahmi do diela.

IV. TERMÍN A MIESTO DODANIA DIELA

Požiadavku na začatie montáže je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi najneskôr 3 dni 
pred požadovaným termínom nástupu na montáž.

Dodávateľ sa zaväzuje ukončiť dodávku diela následovne:
1.) Dodávku a montáž okien špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy (CP 2018009) najneskôr 

do 20 pracovných dní od dňa začatia montážnych prác.

V prípade nedodržania termínu dodávky o viac ako 10 dní má objednávateľ nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

Miesto dodania diela bolo dohodnuté na adrese: Stanča, Hlavná 139,076 16 budova MŠ a OÚ

V. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Dopravu výrobkov na miesto montáže zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodli inak.

Montáž výrobkov pozostáva z ich osadenia do pripraveného stavebného otvoru, vypenenia 
polyuretanovou penou a nastavenia.

Demontáž výrobkov pozostáva z odstránenia starých okien zo stavebného otvoru smerom do 
interiéru, pri ktorom sú rozrezané rámy okien. V prípade, že objednávateľ má záujem o vybratie okien 
v celosti t. j. bez poškodenia rámov, resp. smerom von z interiéru musí to byť zmluvne dojednané.

Murárske práce -  vysprávky pozostávajú z odstránenia klinkov, dopenenia, orezania PU peny a 
opravy porušenej omietky. Nezahŕňajú maliarske práce a opravu vonkajšej omietky. Tieto práce 
dodávateľ nezabezpečuje. Vonkajšie parapetné dosky sú montované spolu s oknami. Montáž 
vnútorných parapetných dosiek zabezpečuje dodávateľ iba v prípade objednania vysprávok.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Dodávateľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov a za bezpečnosť práce svojich 
pracovníkov pri dodávke diela podľa bodu I. tejto zmluvy.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a vyplatením zálohy za
dľelo.

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomnou formou a po vzájomnej dohode. Právne vzťahy 
touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami platného OZ.

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má hodnotu originálu. Zmluvné 
strany obdržia po jednom exemplári.

Dodávateľ

podpis podpis
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