
Zmluva o dielo . 760215 
uzavretá pod a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
I. Zmluvné strany 

1.   Objednávate :  Obec Šindliar O: 00327824 
 Šindliar 144 DI : 2020548178 
 082 36 Lipovce Tel.: 0907 109 740 
      Zastúpený: p. Ing. František Sedlák – starosta obce  

 
2.    Zhotovite : Miloslav Fojtík - Rolvis O: 11927194 
 A. Dub eka 41                                  DPH: SK1020619259 
 965 01  Žiar nad Hronom                     Tel.: 045/6724653 
      Zastúpený: Miloslav Fojtík - majite  Fax: 045/6724653 
      Registrácia: OÚ Žiar nad Hronom, íslo živn. registra: 613-2696 Bank. spoj.: Tatra banka, a.s. 
  2623790474 / 1100 

 
II. Predmet plnenia 

1. Predmetom plnenia zmluvy je dodávka a  montáž výrobkov pod a špecifikácie : 
a) Druh prác : dodávka  a montáž brány 
b) Druh výrobku : sek ná brána Rolvis EASY 
c) Popis výrobku : brána zložená zo sekcií z pozinkovaného plechu s PUR výpl ou o hrúbke steny 40 mm.  

Brána je vedená vo vertikálnych pozinkovaných dráhach kotvená bo ne za otvorom pri 
poh ade z exteriéru a horizontálnych pozinkovaných dráhach kotvených stropne, sekcie sú 
vedené v dráhach na kladkách s ložiskami, brána je nadvihovaná pomocou torzných pružín 

d) Prevedenie výrobku : exteriér – lamelový motív; stucoo povrchu sekcií;  interiér - lamelový motív; stucco  
povrch sekcií, kovanie RES 200 s pružinami vpredu 

e) Rozmery stav. otvoru : šírka  3200 mm;  výška 3000  mm;  nadpražie min. 250mm 
f) Po et : 1 ks 
g) Farba : exteriér ervená;  interiér biela 
h) Otváranie a ovládanie : otváranie pomocou stropného pohonu Somfy Dexxo PRO 800 + 3,5m re azová dráha + 2 

ks dia kový ovláda   – 2 kanálový. 
g) Príslušenstvo: 1ks – prechodové dvere von otváravé pravé pri poh ade z exteriéru, šírka dverí 900 mm, 

vzdialené 500-600mm od pravého ostenia pri poh ade z exteriéru, rám dverí vo farbe 
hliníku 

2. Objednávate  sa zaväzuje, že dielo bezodkladne prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v zmysle 
dohodnutých platobných podmienok a poskytne dohodnuté spolupôsobenie. 

 
III. Cena 

1. Cena je stanovená dohodou v zmysle § 3 zák. . 18/1996 Z. z. o cenách:  1.995,-  €  s DPH . 
 

IV. as zhotovenia 
1. Zhotovite  sa zaväzuje dielo zhotovi  v termíne:  od 4 do 6 týžd ov po podpise zmluvy a úhrade zálohy, pri om obe 

podmienky musia by  splnené. Termín bude upresnený telefonicky po dohode s objednávate om vzh adom na potrebu 
stavebných uprav v objekte.  

V. Platobné podmienky 
1. Cenu za zhotovenie diela objednávate  uhradí: 

a) zálohu vo výške 1.000,- € v hotovosti na základe zálohovej faktúry 
b) doplatok do celkovej výšky ceny pri odovzdaní prác v hotovosti na základe zákazkového listu a príjmového 

pokladni ného dokladu. 
VI. Záru ná doba - zodpovednos  za vady 

1. Záru ná doba je 24 mesiacov. Základná záru ná doba sa  predlžuje v prípade objednávania servisných prehliadok až na 
5 rokov. 

2. Záru ná doba na pohon a príslušenstvo pohonu je  v zmysle Záru ných podmienok spolo nosti Somfy  s .r. o., Praha a to 
plná  záruka v celkovej d žke 2 rokov na všetky komponenty od výrobcu Somfy použité pri montáži, 5 rokov na hlavu 
pohonu do výšky ceny komponentov vadných a uznaných v rámci reklamácie. 

3. Zhotovite  zodpovedá za to, že výrobky budú ma  po as záruky vlastnosti sp ajúce ú el ich využitia v zmysle záru ných 
podmienok a návodu na používanie.  

4. Zhotovite  nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávate om, 
nesprávnou manipuláciou a údržbou, živelnou udalos ou, mechanickým poškodením, prirodzeným opotrebovaním po as 
bežného užívania a za vady, ktoré boli spôsobené používaním výrobkov v rozpore s pou ením na používanie výrobku od 
pracovníkov zhotovite a, resp. návodom na obsluhu výrobkov. 

5. Reklamácia musí by  uplatnená písomnou formou. 
 
 



VII. Zmluvné pokuty. 
1. Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách: 

a) V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávate a po podpise zmluvy  je výška zmluvnej pokuty 1.000,- € 
b) V prípade meškania s termínom ukon enia diela v rozpore s l. IV. tejto zmluvy má objednávate  právo na zmluvnú 

pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý de  meškania v rozsahu oneskoreného plnenia diela oproti dohodnutému 
termínu ukon enia diela. 

c) V  prípade omeškania s uhradeným doplatku za predmet plnenia má zhotovite  nárok na úrok z omeškania  vo výške  
0,1 % z neuhradenej ceny diela za každý de  omeškania. 

 
VIII. Podmienky vykonania diela 

1. Objednávate  sa zaväzuje: 
a) pripravi  a odovzda  pracovisko na vykonanie diela v súlade s termínom plnenia a dojednanými podmienkami 
b) pripravi  zásuvku 230V na napájanie stropného pohonu 
c) sprístupni  na pracovisku objekt, resp. jeho asti, ktoré majú by  predmetom montáže, zabezpe  sú innos  s tretími 

osobami v záujme bezproblémového priebehu prác  
d) pripravi  stavebný otvor na bránu pod a rozmerov uvedených v dodatku .1 k tejto zmluve s hotovým a rovným 

ostením stavebného otvoru z interiéru v šírke minimálne 150 mm po bokoch otvoru bez prekážok,  prípadne  odstráni   
nerovnosti na osteniach stavebného otvoru pokia  sa vyskytujú,  s hotovým a rovným nadpražím stavebného otvoru 
z interiéru bez prekážok v jednej vertikálnej rovine s osteniami otvoru s kone nou úpravou omietkou, resp. inou 
kone nou úpravou  a kone nou úpravou podlahy pod otvorom v mieste osadenia brány, resp. nasimulovaním budúcej 
podlahy pomocou pevných prvkov, nadpražie stavebného otvoru musí by  dostato ne pevné na kotvenie torznej ty e, 
resp. dráhy pohonu.  

e) odstráni  predmety na strope ( napr. lampy, oce ové konštrukcie, at . ), ktoré tvoria prekážku pri chode brány 
v úrovni výšky horizontálneho chodu brány ak sa tieto vyskytujú 

f) zabezpe  v mieste montáže výrobku rovnú a spevnenú podlahu v prípade použitia montážnych lešení a rebríkov, 
bezpe né a pevné zakrytie montážnych jám, resp. iných nerovností podlahy v mieste montáže výrobku v zmysle vyššie 
uvedeného v záujme dodržania bezpe nostných predpisov 

g) zabezpe  odstránenie predmetov, ktoré by mohli by  poškodené z tesnej blízkosti objektu, resp. jeho astí, ktoré 
majú by  predmetom montáže, resp. zabezpe  sú innos  tretích osôb /v prípade nedodržania tejto asti zmluvy 
zhotovite  nezodpovedá za škody/ 

h) zabezpe   odber elektrickej energie na svoje náklady, resp. na náklady tretích osôb 
i) zabezpe  nerušený priebeh prác pred zásahmi tretích osôb 
j) zabezpe  osobu alebo osoby na pou enie o manipulácii s výrobkami v ase odovzdania diela  
k) prevzia  práce bezprostredne po skon ení kompetentnou osobou na základe zákazkového listu a protokolu  

vystaveného zhotovite om po inštalácii jednotlivých výrobkov v rozsahu nainštalovanom v aktuálny de  
l) pripravi  nadpražie/preklad  min. 250 mm, pod a dohody pri zameraní 

 
2. Zhotovite  sa zaväzuje: 

a) zabezpe  na svoje náklady dopravu materiálu na pracovisko 
b) upresni  dopredu termín montáže telefonicky 

3. Ak nezabezpe ené podmienky zo strany objednávate a bránia riadnemu vykonaniu diela, zhotovite  má právo preruši  
jeho vykonávanie, kým nedôjde k náprave. O dobu prerušenia sa predlžuje dodacia lehota. Zhotovite  má nárok na 
náhradu škôd a oprávnených nákladov, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. 

 
IX. Ostatné ustanovenia 

1. V prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy zo strany objednávate a v ase prípravy na plnenie predmetu zmluvy, 
znáša objednávate  spôsobenú škodu v plnom rozsahu. 

2. Zmluvu je možné meni  len na základe dohody zmluvných strán písomnou formou. 
3. Dodaný materiál je do uhradenia ceny za dielo majetkom zhotovite a. 
 

X. Závere né ustanovenia 
1. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch s tým, že objednávate  aj zhotovite  obdrží po jednom vyhotovení. 
2. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom, o zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom.  
 
 
V Žiari nad Hronom ,  d a 08.10.2015 
 
Za objednávate a:  Za zhotovite a:    

p. Ing. František Sedlák  Miloslav Fojtík 
objednávate  majite  
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