
 
ZMLUVA  O  DIELO č. 26/2017 
 uzatvorená podľa §. 536 a násl. Obch. Zákonníka 

                                                     
 
Zhotoviteľ :   EURODREVENÍK s.r.o. 
Sídlo:           ŽEHRA – HODKOVCE 405 
                     053 61 Spišské Vlachy 
IČO:    31718442 
IČ DPH:    SK2020502220 
Bankové spojenie :  Slovenská sporiteľňa , a.s. 

SK68 0900 0000 0050 6348 7728 
Zastúpený:   Peter Mertinko –konateľ 
Tel. kontakt:   0905 381 302 
E-mail:      eurodrev@eurodrevenik.sk 
                                     ďalej len zhotoviteľ 
                           
Objednávateľ :  Materská škola SNP 1, Spišské Vlachy 
Sídlo:     SNP 1, 053 61  Spišské Vlachy 
IČO:    35564121 
DIČ:     2021930537 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Sp. Nová Ves 
IBAN:    SK49 5600 0000 0075 3488 5001 
v zastúpení:    Mgr. Jana Fabryová, riaditeľka MŠ 
Tel. kontakt:  0911 481 067 
E-mail:  ms.spisskevlachy@gmail.com 
   ďalej len objednávateľ 
 

1. Predmet zmluvy 
 

1. Objednávateľ objednáva u zhotoviteľa výrobu, dodávku a montáž drevených výrobkov 
špecifikovaných  v cenovej ponuke č. 17-156, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy. 

2. Na základe tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný riadne a včas predmetný tovar vyrobiť  a 
namontovať  na stavbe objednávateľa, ktorý je povinný tento predmet diela riadne a včas  
prevziať a zaplatiť dohodnutú  cenu.  
                                      

2. Vyhotovenie diela 
 

1. Výrobky budú vyhotovené podľa zamerania stavebných otvorov  a podľa popisu v cenovej 
ponuke, ktorá je odsúhlasená a podpísaná  odberateľom. 

2. Detailná konštrukcia: profily predmetných výrobkov sú lepené z troch lamiel. Typ dreviny je 
uvedený v cenovej ponuke. Na výrobky bude použitý náterový  systém Remmers. Povrchová 
úprava musí byť vyhotovená podľa predpisov zhotoviteľa.  

3. Pre zhotoviteľa sú smerodajné výlučne rozmery pre každý jednotlivý výrobok, ktoré si zhotoviteľ 
zamerá na stavbe, alebo sú dodané objednávateľom. Vždy sa jedná o rozmer výrobku, nie 
stavebného otvoru. Pokiaľ sa nedohodne inak, vždy sa považuje nákres - skica ako pohľad z 
vnútra miestnosti. 

4. Predmetom montáže je ukotvenie výrobkov do múru, vyplnenie medzery medzi výrobkom a 
múrom montažno-izolačnou penou. Predmetom montáže je aj demontáž a odvoz –likvidácia 
pôvodných okien  a  omietkárske práce  s namontovaním parapetov. 



5. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb, 
ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými 
pomôckami. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na stavbe požiarnu ochranu. 

6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom 
dokončenia diela. Pred prevzatím diela skontroluje objednávateľ rozsah a kvalitu diela. O 
odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. 
  

3. Termín a spôsob plnenia 
 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 15.08.2017. 
Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z 
dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas 
ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v stavebných úpravách.  

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

3. Miestom plnenia montáže je budova MŠ, SNP 38, Spišské Vlachy. 
 

4. Cena diela a platobné podmienky 
 

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo 
sumu vo výške  4.454,40 € s DPH.  

2. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie prác a náklady 
na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác. 

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 je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1 tohto článku 
do 15 dní odo dňa doručenia faktúry.  

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

6. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa. 
7. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že pred začatím výroby predmetu zmluvy objednávateľa na 

základe zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom uhradí na účet zhotoviteľa zálohu vo výške     
3 000,00 €. 

8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať odberateľovi 
popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka. 

 
5.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 5 rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. 
3. Ak dodaný tovar vykazuje chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka, na požiadanie objednávateľa je 

zhotoviteľ povinný ich bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Pokiaľ 
rozsah záručných závad  nedovoľuje riadne používanie tovaru, je zhotoviteľ tento tovar na vlastné 
náklady povinný vymeniť. 

4. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie záručných 
závad a nedostatkov. 

5. Objednávateľ je povinný oznámiť záručnú vadu do 1 týždňa  po jej zistení. 





-------------------------------------------------------------------------- 

       EURODREVENIK s.r.o.- 26.ročná tradícia vo výrobe eurokien 
    HODKOVCE 405, 05361 Žehra , tel. : 053/4495812-815 , fax: 4495105 
    www.eurodrevenik.sk , e-mail : eurodrev @ eurodrevenik s.r.o. 
                                                          
      Materská škôlka 

      Spišské Vlachy 
 
     CENOVÁ PONUKA :     17-156                            28.06.2017 
 
                            Vážený zákazník , 
      Ďakujeme Vám za Váš záujem a posielame Vám našu cenovú ponuku. 
      Uvedené sú rozmery výrobkov z vnútorného pohľadu. 
      ---------------------------------------------------------------------- 
      Materiál: Eurohranol 68 /druh dreviny podľa popisu / 
               /smrek nadpájaný , smrek fix, borovica nadpáj., borovica fix 
                meranti fix , dub fix 
      Sklo :Termoizolačné dvojsklo /koificient tepelnej priestupnosti Ug=1.1 
            4-16-4 plyn argón      Nerezový rámik - "teplý okraj" 
      Povrch.úprava :4-vrstvá Remmers - lazúra obsahujúca UV filter 

      Kovanie : celoobvodové MACO s mikroventiláciou 
                rámové a krídlové okapnice - eloxovaný hliník 
                + ďalšie prídavné dorazové tesnenie krídla 
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————— 
      Pol.   množstvo         Popis            cena/ks       celkom 
                                               Eur bez DPH   Eur bez DPH 
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 
      1        4.00 ks           okno 
                                 drevo  : smrek nadpájaný 68 
                                 náter  : Remmers – lazúra  
                                 dvojfarebné : interiér Biela 
                                               exteriér palisander/teak 
                                 výplň  : 4-16-4 /s plynom argón/ 

                                 kovanie: 
                                 otváravo-sklopné lavé 
                                 otváravé lavé k pravému štulpu 
                                 otváravé pravý štulp 
                                 rozmery: 1710x1370 
 
 
                                               583,00       2332,00 €   
 
      -------------------------------------------------------------------- 
                                                       Bez DPH :    s DPH 20% : 
 
   Cena výrobkov :                                     2332,00     2.798,40 € 
   Demontáž :                                           120,00       144,00 € 

   Doprava,montáž :                                     320,00       384,00 € 
   Výspravky špaliet :                                  300,00       360,00 € 
   Vnútorné parapety masív smrek š.420mm  4ks:          240,00       288,00 €  
   Vonk.parapety AL plech 2mm elox.bronz š.210mm 4ks :  145,00       174,00 €  
   Vnútorné žalúzie 12ks :                              255,00       306,00 € 
 
 
 
 
 
   Naše výrobky sú certifikované - Skúšobným ústavom Lignotesting v Bratislave 
   Záručná doba na výrobky - 5 rokov. 
   Záloha 60% z ceny výrobkov . Termín výroby : od 4 do 6 -ich týždňov 

   od zaplatenia zálohy. 
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