
Z M L U V A  O D I E L O

Na dodávku + MTZ PL - výrobkov podlá paragrafu 536 a následných
ustanovení Obchodného zákonníka

I . Zmluvné strany
ZHOTOVITEĽ: Peter Nalezinek - BAUNAL 

Kpt.JAROŠA 2A 
955 01 Topoľčany

ZASTÚPENÝ:

Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Ing.Peter NALEZINEK 
majiteľ firmy

VÚB a.s. TOPOĽČANY
SK 9602000000001243556358
35036249
1020089521

OBJEDNÁVATEĽ: OBEC PRAŠICE 
Obecný úrad 
p.Erika NEMEŠOVÁ 
l.mája 142/142 
956 22 PRAŠICE

ZASTÚPENÝ: p.Erika NEMEŠOVÁ 
starostka

Bankové spojenie: 
Čislo účtu:

SK02 56000000000886669001

ICO:
DIČ:

00310964
2021315538

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

tvaromiestného zamerania a definitívnej CP 02-7151/18 zo dňa 
22.02.2018 na objekt BUDOVA BÝVALÉHO OcÚ - výmena okien .

III. Cas plnenia
Zmluvné strany sa dohodli, že objednané výrobky zhotoviteľ 

vyrobi,dodá a namontuje v zmysle CP 02-7151/18 zo dňa 22.02.2018. 
(viď dodacie termíny uvedené v dodacích a platobných podmienkach



CP) . Montáž bude dohodnutá s objednávateľom podľa vzájomne 
odsúhlasenom termíne (t.j do 30.04.2018).

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

cenovej ponuky 02-7151/18 zo dňa 22.02.2018,vopred obojstranne 
odsúhlasená a uhradená na účet zhotovitela.
V danom prípade cenová ponuka CP 02-7151/18 zo dňa 22.02.2018 a 
výrobné rozmery prvkov sú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZMLUVY O 
DIELO.

Dohodnutú cenu uvedenú v CP objednávateľ uhradí zhotoviteľovi 
vopred na účet v 100% čiastke - 7.184,70 EUR včítane 20%DPH 
pred započatím výroby objednaných výrobkov.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude 
zrealizovaný podľa podmienok tejto zmluvy.
Zhotoviteľ poskytne záruky na dodávku a montáž výrobkov uvedených 
v Záručné doby a podmienky sú uvedené v CP-02-7151/18.

Zhotoviteľ odovzdá a vykoná montáž dodaných výrobkov a 
objednávateľ prevezme výrobky a práce v rozsahu ako bolo vopred 
dohodnuté, t. j. murárska úprava vnútorného a vonkajšieho ostenia 
okien čo potvrdí v preberacom protokole.

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 
zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje dobu realizácie alebo porušuje 
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Obdobná možnosť platí 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.

V . Platobné podmienky

VI. Záručné doby — zodpovednosť za vady

VII. Odovzdanie a montáž dodávky

VIII. Záverečné ustanovenia

Topoľčany 06.marec 2018
Inc 

Kpt. J:
IČO: 3:

ľng. Peter Nalezinek 
zhotoviteľobjednávateľ


