
Z M L U V A  O D I E L O
Na dodávku a montáž PL - výrobkov podlá paragrafu 536 a následných

ustanovení Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany
ZHOTOVITEL: Peter Nalezinek - BAUNAL 

Kpt.JAROŠA 2A 
955 01 Topoľčany

ZASTÚPENÝ: Ing.Peter NALEZINEK 
majiteľ firmy

Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

VUB a.s. TOPOĽČANY 
SK9602000000001243556358

ICO:
DIČ:

35036249
1020089521

OBJEDNÁVATEĽ:

ZASTÚPENÝ:

Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

IČO:
DIČ:

OBEC PRAŠICE

1.mája 142/142 
956 22 PRAŠICE

p. Erika Nemešová 
starostka

0886669001/5600

00310964
2021315538

II. PrecJmet plnenia
Výroba, dodávka a montáž plastových výrobkov v zmysle 

tvaromiestného zamerania a požiadaviek odberateľa na objekt 
„budova obecného úradu" - Obec Prašice.

III. Čas plnenia
Zmluvné strany sa dohodli, že objednané výrobky zhotovitel 

vyrobí, dodá a namontuje podľa požiadavky odberateľa - predpoklad 
27.-28. týždeň a to v rozsahu podľa odsúhlasenej CP 05-5840/14 zo 
dňa 19.05.2014.



IV. Cena za dielo
Cena za objednané výrobky je definitívna, stanovená na základe 

cenovej ponuky, vopred obojstranne odsúhlasená a uhradená na 
podklade predloženej faktúry, v termine uvedenom v zálohovej 
faktúre.
Cenová ponuka č.05-5840/14 zo dňa 19.05.2014 je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto ZMLUVY 0 DIELO.

V . Platobné podmienky
Predloženú faktúru objednávatel uhradi zhotovitelovi ako 

zálohovú 100% platbu pred započatim výroby objednaných výrobkov. 
Konečnú faktúru odovzdá zhotovitel odberateľovi po kompletnom 
dokončeni a převzati dodávok a prác.

VI. Záručné doby - zodpovednosť za vady
Zhotovitel zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude 

zrealizovaný podlá podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel poskytne záruky na funkčnosť výrobkov po dobu 36 
mesiacov odo dňa dodania výrobkov, na profily a sklo 60 mesiacov. 
Objednávatel má právo požadovať a zhotovitel povinnosť bezplatne 
odstrániť prípadné vady oprávnenej reklamácie čo v najkratšom čase 
a vo vopred dohodnutom termine.
Záručné doby a podmienky sú uvedené v CP-05-5840/14.

VII. Odovzdanie diela
Zhotovitel odovzdá a vykoná montáž dodaných výrobkov a 

objednávate! prevezme výrobky a práce v rozsahu ako bolo vopred 
dohodnuté , čo potvrdi v preberacom protokole.

VIII. Záverečné ustanovenia
Prípadné zmeny dohodnutých podmienok sa budú riešiť samostatne 

dodatkom k tejto zmluve a po obojstrannom potvrdení a odsúhlasení 
sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Zmluvu o dielo je možné zo strany objednávateľa zrušiť, ak 
zhotovitel bezdôvodne predlžuje dobu realizácie alebo porušuje 
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Obdobná možnosť piati aj 
pre zhotoviteľa.
Táto zmluva o dielo je vyhotovená vo 2 výtlačkoch, jeden výtlačok 
pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
Zmluva nadobúda právoplatnosť podpisom objednávateľa a 
zhotoviteľa. j
Topoľčany 19.máj 2^14

p. Erika Nemessová*//i 
objednávateľ \ 'zhotovitel


