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ZMLUVA O DIELO 

Uzatvorená podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Z.z. a jeho doplnkov medzi účastníkmi zmluvného 
vzťahu. 

Objednávateľ  
Obchodné meno :   Obec Brestovec 
Sídlo :                         Brestovec č. 273 , 907 01  Myjava 
IČO :                           00309435 
IČDPH:                        SK2021081425 
v zastúpení :             Ing. Dušan Duga  - starosta obce    
ďalej „ objednávateľ “ 
 
a 
 
Zhotoviteľ  
Obchodné meno : DVERMA spol. s r.o. 
Sídlo:                        Javorinská 207/29  , 907 01  Myjava 
IČO :                         51028883 
IČDPH :                    SK2120571321   
v zastúpení :           Marián Oles 
ďalej  „zhotoviteľ “    
  

 
Čl. I. 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa článku II. tejto zmluvy. 
2.Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu  
    podľa článku III. tejto zmluvy. 
 

Čl. II. 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa dvere BASE LINE, povrch  
Duradecor WIT SK 2 , hrana dverí oblá, výplň plná, rozmer krídla 80, typ zárubne oblá, hrúbka  
steny 150, spolu s montážou v budove ZŠ a MŠ Brestovec č. 147.  
 

Čl. III. 
1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe cenovej ponuky 028 ,ktorá je priložená 
     k tejto zmluve, vo výške 472,34  EUR  bez DPH. 
    DPH v sume 94,46 EUR uhradí objednávateľ podľa § 69 ods.12 písm.j  zákona č.222/2004 Z.z. 
2. Cena diela bude zhotoviteľom fakturovaná  a objednávateľom uhradená nasledovne : 
    Zálohová platba vo výške 230,00 EUR bude uhradená na základe zálohovej faktúry . Doplatok 
    vo výške 242,34 EUR bude uhradený na základe vyúčtovacej faktúry po ukončení a prevzatí diela. 
 

ČL.IV. 
1. Dielo bude dodané do 31.12.2019. 
2. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov. 
3. Odstrániť písomne uplatnenú reklamáciu musí zhotoviteľ  do 14 dní od jej doručenia. 
 

Čl. V. 
1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,  
    prípadne ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia  
    byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 
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3. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží  
     jeden. 
4. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si ju prečítali , s jej obsahom súhlasia, že bola uzatvorená po  
     vzájomnom prerokovaní, podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne  
     nevýhodných podmienok.       
5.  Účastníci zmluvy berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 
     Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o 
     slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením týmto dávajú súhlas. 
 
 
 
V Brestovci, dňa 05.11.2019 
     
 
 
 
Zhotoviteľ                                                                                         Objednávateľ 

 

 

 

 

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

               Marián Oles  ,  v.r.                                                                                   Ing. Dušan Duga ,v.r. 

   

 

 

 

 

 

 

 

                     

                            


