
ZMLUVA O DIELO  č.: 20210207 

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: Obchodná spoločnosť   Obecný úrad  
            Sídlo obchodnej spoločnosti Lipové č. 59, 94614 Zemianská Olča 

           Zapísané v Obch. registri 

           IČO:    00306541 

           DIČ/IČDPH:   SK2021014787 

             

          Osoba poverená prevzatím diela (meno, funkcia) Dáša Kovácsová, starostka obce 

 

 

Zhotoviteľ:  Anaplast SK, s.r.o.  

       Hadovce 246 
       945 01 Komárno 

       IČO: 46435069 

       IČDPH: SK2023399257 

 

     Čl. I. Predmet zmluvy 

 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v prospech objednávateľa v termíne 

a  za podmienok stanovených v tejto zmluve a záväzok objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi 

dojednané spolupôsobenie, zhotoviteľom vykonané dielo prevziať a zaplatiť mu za zhotovenie 

diela cenu, ktorá bola účastníkmi dohodnutá.  

1.2. Touto zmluvou sa teda zhotoviteľ zaväzuje, že na základe  ním vypracovanej  a objednávateľom 

schválenej cenovej ponuky číslo:”20210207.”   zo dňa:30.6.2021, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy zhotoví, dodá  a vykoná montáž výplní stavebných otvorov, ktorých technická 

špecifikácia je uvedená v tejto cenovej ponuke.  

 

    Čl. II. Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky 

 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli že cena za zhovené a riadne namontované dielo bude  4497,60 € 

s DPH.  

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto cena je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si vyššiu cenu 

z dôvodu zmeny materiálov, okrem prípadu, kedy dôjde k navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri 

uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné objektívne predpokladať, resp. z dôvodu uvedeného v bode 2.3. 

tejto Zmluvy. 



2.3. Ak dôjde po uzatvorení zmluvy o diele k akejkoľvek zmene v predmete diela zo strany 

objednávateľa,  tento sa zaväzuje túto skutočnosť oznámiť  zhotoviteľovi v písomnej forme, pričom 

presne oznámi aké konkrétne zmeny v predmete diela požaduje. 

Ak dielo nie je zhotovené, resp. materiál na jeho výrobu nie je objednaný zhotoviteľ vyhotoví na 

základe písomne oznámenej zmeny novú cenovú kalkuláciu  predmetu diela. V prípade jej schválenia 

zo strany objednávateľa zhotoviteľ pripraví dodatok k pôvodne uzatvorenej zmluve o diele v časti 

týkajúcej sa predmetu zmluvy a ceny predmetu zmluvy a predloží ho objednávateľovi k podpisu. 

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa bodu 2.1. tohto článku v dvoch 

splátkach 

- 1. Splátka vo výške 2248,80 € bude uhradené pri podpise tejto Zmluvy , na základe dodávateľom 

vystavenej zálohovej faktúry. V prípade neuhradenia zálohovej faktúry do 3 dní od podpisu tejto 

zmluvy,  zhotoviteľ z dôvodu podstatného porušenia zmluvy o dielo má právo od tejto jednostranne 

odstúpiť. Odstúpenie musí byť v takomto prípade druhej zmluvnej strane oznámené písomne aj 

s dôvodmi odstúpenia. 

- 2. Splátka vo výške 2248,80 €  bude zaplatená do 7 dní od ukončenia montáže diela na základe 

splatnosti uvedenej vo faktúre vystavenej dodávateľom a doručenej objednávateľovi spolu 

s predmetom zmluvy o  dielo. 

2.5. Za deň úhrady sa považuje pripísanie finančnej čiastky na účet zhotoviteľa.  

 

    Čl. III.   Čas plnenia 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne do  5.9.2021 za predpokladu, že bude uhradená 

zálohová faktúra v dohodnutej lehote. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 

s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností dodať predmet 

zmluvy v dojednanom termíne. 

3.2. Záväzok zhotoviteľa bude splnený riadnym vykonaním diela, jeho dodaním objednávateľovi 

a montážou diela v priestoroch objednávateľa. 

3.3. Tento termín je možné predlžiť 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 montážnych prácach, pričom za zlé poveternostné 

podmienky sa považujú dní počas ktorých prší, alebo sneží, alebo ak denná teplota klesne pod bod 

mrazu. 

3.4. Dodržanie doby plnenia zhotoviteľom je podmienené riadnou a včasnou súčinnosťou 

objednávateľa z hľadiska vytvorenia podmienok na montáž dodaného tovaru v jednom termíne, keďže 

predmet zmluvy o dielo sa odovzdá naraz, t.j. v jednom termíne.  

 Objednávateľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spoluspôsobenie 

spočívajúce najmä v sprístupnení priestorov v ktorých bude prevádzaná montáž dodaného tovaru. 

Pokiaľ bude potrebné na základe požiadavky objednávateľa previesť montáž objednaného 

diela vo viacerých termínoch, sú tieto ďalšie termíny  považované za omeškanie objednávateľa 



s poskytnutím súčinnosti, resp. prevzatím predmetu diela, a to  o počet dní o koľko požiadal 

objednávateľ o neskorší , resp. ďalší termín montáže . Zhotoviteľ nie je počas tejto doby v omeškaní 

s plnením záväzku vykonať dielo. V takomto prípade sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi 

všetky náklady vzniklé s neskorším resp. ďalším termínom montáže, ako práce naviac.   

3.5. Ak vzhľadom na rozsah predmetu diela/množstvo dodávaných výrobkov/ bude potrebné postupné 

odovzdávanie a montáž zhotovených výrobkov, zmluvné strany sa dohodli tak, že zhotoviteľ vždy po 

zabudovaní určitého množstva výrobkov túto skutočnosť zapíše do stavebného denníka na stavbe 

objednávateľa. 

 Odovzdanie a montáž konkrétneho množstva výrobkov zhotoviteľom a jeho prevzatie 

objednávateľom v takomto prípade potvrdí svojim podpisom v stavebnom denníku zodpovedný 

a poverený zástupca objednávateľa, ktorým pre účely tejto zmluvy je osoba uvedená v záhlaví tejto 

Zmluvy . 

 Zápis do stavebného denníka zo strany zhotoviteľa a podpis povereného zástupcu 

objednávateľa v stavebnom denníku v takomto prípade nahrádza Záznam o odovzdaní a prevzatí diela. 

3.6. Dodávka a montáž tovaru, ktorý je dodaný objednávateľovi bezodplatne (ako bonus zo strany 

zhotoviteľa) bude realizovaná, až po úplnom zaplatení ceny diela v zmysle čl. II. tejto Zmluvy. 

 

    Čl. IV. Miesto plnenia a odovzdania diela 

 

4.1. Miestom vyhotovenia diela je prevádzka zhotoviteľa: Anaplast SK, s.r.o., Hadovce 246, 945 01 

Komárno. 

 4.2 Miestom odovzdania diela objednávateľovi je adresa,   ktorú  adresu  objednávateľ zadal  pri 

uzatvorení tejto Zmluvy o dielo. 

4.3. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dní pred dokončením 

diela, tak, aby bol dodržaný termín plnenia uvedený v bode 3.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ vykoná 

montáž predmetu diela na svoje náklady a nebezpečenstvo pričom sa zaväzuje rešpektovať všetky 

technické predpisy. 

 4.4. O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný písomný  Zápis o odovzdaní a prevzatí, ktorý podpíšu 

oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. 

4.5. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela spôsobom 

dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie pri plnení tejto zmluvy.

   

   Čl. V. Prechod vlastníckych práv a nebezpečia škody 

 

5.1. Vlastnícke právo k zhotovenej veci nadobudne objednávateľ jeho úplným zaplatením. Do termínu 

obdržania  100% platby za dielo zostáva zhotovené zariadenie majetkom zhotoviteľa a objednávateľ 

nemá právo s ním ďalej nakladať až do doby úplného zaplatenia. 



5.2. Nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa v dobe, kedy prevezme 

riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa. 

 

    Čl. VI. Sankcie 

6.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradu faktúry zhotoviteľa, zaplatí objednávateľ 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z fakturovanej  sumy za každý deň  omeškania so 

zaplatením faktúry, ako aj po dobu  jeho omeškania s poskytnutím súčinnosti potrebnej na vykonanie 

diela.  

6.2. V prípade nedodržania termínu plnenia predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť 

objednávateľovi  zmluvnú pokutu výške 0,5%  z dohodnutej ceny diela  za každý deň omeškania, 

maximálne však 3% z dohodnutej ceny diela. 

.  

    Čl. VII . Záruka a reklamácie 

7.1. Záručná doba je 2 roky na výrobky zhotoviteľa.  

7.2. Objednávateľ sa zaväzuje dodané dielo využívať na dohodnutý účel, v súlade s návodom na 

použitie. Dodatočne vykonané úpravy na predmete diela odberateľom budú vykonané na vlastné 

riziko. 

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady ,ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady 

vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

Objednávateľ je povinný pri preberaní diela dôkladne zhotovené veci prezrieť. 

7.4. Pri zistení vád je objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu - do piatich pracovných dní 

písomne reklamovať zistené vady diela u zhotoviteľa (v prevádzke zhotoviteľa). V reklamácii je 

objednávateľ povinný vady opísať a uviesť ako sa prejavujú. 

7.5. Zhotoviteľ je povinný do piatich pracovných dní po nahlásení reklamácie prešetriť opodstatnenosť 

reklamácie na adrese, na ktorej bola prevedená montáž predmetu diela. Objednávateľ sa v takomto 

prípade zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v sprístupnení 

predmetu diela a poskytnúť zhotoviteľovi primeranú  lehotu na posúdenie oprávnenosti uplatnenej 

reklamácie.  

7.6. Podľa dohody zmluvných strán zameranie predmetu diela vykonáva zásadne zhotoviteľ, a to na 

adrese udanej objednávateľom.  

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

resp. nesprávnosť. (Zameranie predmetu diela vykonané objednávateľom). 

Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za vady v prípade, ak zameranie predmetu diela síce vykonal 

sám, ale objednávateľ v čase medzi uskutočnením zamerania a montážou predmetu diela vykonal na 

objekte stavebné úpravy, ktoré mali vplyv na zmenu zameraných údajov.  

 



    Čl. VIII. Ďalšie a záverečné ustanovenia 

  

8.1 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých má každý hodnotu originálu. Každá zo 

zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. 

8.2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať vzájomnou dohodou zmluvných strán, a to  formou písomného 

dodatku k tejto zmluve. 

8.3. Objednávateľ podpisom tejto zmluvy dáva súhlas k tomu, aby predmet diela bol vyhotovený 

subdodávateľom zhotoviteľa. 

8.4. Vzťahy medzi zmluvnými  stranami touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

V Komárne dňa 5.7.2021 

 

Zhotoviteľ:                                                  Objednávateľ: 

Obchodné meno           Obchodné meno 

Štatutárny zástupca           Štatutárny zástupca  

 

           Osoba poverená prevzatím diela: 



 
 

Anaplast SK s.r.o. 
Hadovce 246 
945 01 Komárno 
SLOVAKIA 
Telefon: 0903 428 787 
www.anaplast.sk 
info@anaplast.sk 
objednavky@anaplast.sk 
  
 

 

 

 

  

  

  

  

 

Charakteristika: 

 
- 5 komorový profil, 2 tesnenia, stavebná hĺbka 76mm  
- oceľové výstuže zaručujú stálosť a nemennosť tvaru 

- zasklievanie izolačným sklom až do 48mm 
- sklá Jullich Glas Holding, koeficient priepustnosti už od U = 0,5 W/m2*K 

- kľučky z PVC hnedej alebo bielej farby 

- sivé tesnenie so zapamätaním pôvodného tvaru do bielych okien a v zasklievacích lištách okien 
s jednostranne lepenou fóliou 

- čierne tesnenie so zapamätaním pôvodného tvaru do okien s jednostranne alebo obojstranne 

lepenou fóliou 
 

 

  
  

 

Pohľad na konštrukciu z INTERIERU !  

 

 

  

Na základe podkladov a požiadaviek, ktoré sme od Vás obdržali, si Vám dovoľujeme zaslať nasledovnú cenovú 

ponuku: 
 

 

CENOVÁ PONUKA 
 

OBSAH   

POPIS KONŠTRUKCIÍ: 

Konštrukcie v systémoch: Salamander Streamline 76  

Počet pozícií: 3. Počet konštrukcií: 9 

Celková plocha: 19,7 m2.   

Celkový obvod: 54,5 m. 

Farba profilov: Obojstranne Biela.   

Skla: 24 mm - dvojsklo 

Lipové - Výmena okien a dverí na budove kultúrneho 

domu - upresnenie 
 

Č.ponuky: 20210207 

mailto:starigazda@gmail.com
mailto:info@anaplast.sk


1 

Konštrukcia: 

Poz. 1  Okno (B=1 330, H=1 660) 
Počet: 

7 ks 
 

Systém profilov: 

Salamander SL76 

Celk. Obvod: 

41,9 m 

Plocha: 

15,5  m2 

Šírka konštrukcie: 

1 330,0 mm 

Výška konštrukcie: 

1 660,0 mm 

  

Cena za kus : 

      202 € 

  

Cena za položku: 

1 414 € 
  

Parapety von 260 

Dnu 320 

  

 

 

 

 

 

 

+30mm podparapetný profil 

 

2 

Konštrukcia: 

Poz. 2  Vchodové dvere dnu 

otváravé (B=980, H=2 180) 
Počet: 

1 ks 
 

Systém profilov: 

Salamander SL76 

Celk. Obvod: 

6,3 m 

Plocha: 

2,1  m2 

Šírka konštrukcie: 

980,0 mm 

Výška konštrukcie: 

2 180,0 mm 

 

 

 

Cena za kus : 

532 € 

  

Cena za položku: 

      532 € 
  

Kľučka/kľučka 

  

Trojbodový bezpečnostný 

zámok 

 

 

 

3 

Konštrukcia: 

Poz. 3  Vchodové dvere dnu 

otváravé (B=980, H=2 180) 
Počet: 

1 ks 
 

Systém profilov: 

Salamander SL76 

Celk. Obvod: 

6,3 m 

Plocha: 

2,1  m2 

Šírka konštrukcie: 

980,0 mm 

Výška konštrukcie: 

2 180,0 mm 

 

 

 

Cena za kus : 

532 € 

  

Cena za položku: 

      532 € 
  

Kľučka/kľučka 

  

Trojbodový bezpečnostný 

zámok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CELKOM: 
Doprava Lipové: 24,00 € 

Žalúzie: 147,00 € 
Sieťky: 49,00 € 

Parapety: 140,00 € 
Montáž, demontáž, vysprávky: 

Kazetové staré okná 
  910,00 € 

Konštrukcie: 2 478,00 € 
CELKOM bez dph:  3 748,00 € 

DPH: 20% 

CELKOM:  4 497,60 € 
 

Vo vlastnom záujme Vás žiadame skontrolovať cenovú ponuku, či je všetko v súlade s Vašimi 

požiadavkami! 

V prípade objednávky neberieme zodpovednosť za chybovosť, pokiaľ klient potvrdí správnosť 

cenovej ponuky. 
 

Platobné podmienky 
Záloha 70% celkovej ceny pri podpise zmluvy o dielo. 

Doplatok 30% pri odovzdaní zákazky. 
 

POZNÁMKY: 

 

Cena neobsahuje montáž s páskami. 

 

Veríme,že Vás naša ponuka zaujala a tešíme sa na ďaľšiu spoluprácu. 

Ponuka platná do 29.07.2021 

Vypracoval: Zoltán Pinke 

 

 


	CENOVÁ PONUKA

