
Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito stranami :

(ďalej aj ako „Zmluva“)

Objednávateľ :                               

Obchodné meno: Centrum pre deti a rodiny Necpaly
Sídlo: Necpaly 44, 038 12 Necpaly
IČO: 00184152
DIČ: 2020603288
Zastúpený: Mgr. Ladislav Adamovič, riaditeľ
Bankové spojenie :      Štátna pokladnica, č. ú. : SK22 8180 0000 0070 0042 0330

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :     

Obchodné meno: Gymex s.r.o.  
Sídlo: Pribinova 96, 920 01 Hlohovec  
IČO: 46059229  
DIČ: 2023250724
IČ DPH: SK2023250724
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 27391/T
Zastúpený: Ing. Marek Lietava, PhD.
Bankové spojenie :      ČSOB a.s., č.ú. : SK5775000000004018327325

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej aj ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

I. 
Dielo

1.1 Dielom  podľa  tejto  Zmluvy  je  ,,Výmena  čerpadla  obehového  systému  ústredného  vykurovania“  v kotolni 
objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť v súlade so 
STN a  ostatnými  právnymi  predpismi  a  podmienkami  vymedzenými  v tejto  zmluve  za  podmienok  vzájomne 
dohodnutých touto Zmluvou.

1.2 Objednávatelia sa zaväzujú zhotovené dielo prevziať od Zhotoviteľa a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu 
podľa ustanovení Článku V. tejto Zmluvy.

II. 
Lehota na zhotovenie diela

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote do 10 dní od podpisu tejto zmluvy a o

III. 
Cena diela

.3.1 Cena za zhotovenie diela je 6972 € s DPH-



IV. 
Zodpovednosť za škody

4.1 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela po dobu 24 mesiacov od odovzdania diela. Zhotoviteľ zodpovedá za 
vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania Objednávateľom. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela 
zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

4.2 Zhotoviteľ  sa zaväzuje  začať  s odstraňovaním prípadných vád predmetu  plnenia  do 48  hodín  od uplatnenia 
oprávnenie  reklamácie  Objednávateľov  a  vady  odstrániť  v čo  najkratšom  technicky  možnom  čase.  Termín 
odstránenia vád sa dohodne písomnou formou pri vzniku udalosti.

V. 
Platobné podmienky 

5.1 Objednávateľ uhradí realizáciu diela na základe predloženej faktúry v termíne do 30 dní od jej doručenia. 

5.2 Faktúra bude obsahovať :
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo
- číslo faktúry
- deň vystavenia, deň splatnosti faktúry a dátum dodania služby
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- fakturovanú sumu
- označenie diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby

VI. 
Splnenie záväzkov zhotoviteľa – odovzdanie a prevzatie diela

6.1 Po zhotovení diela vyzve Zhotoviteľ Objednávateľov do 10 dní k jeho odovzdaniu a prevzatiu v mieste plnenia. 
Objednávatelia nie sú povinní prevziať dielo s vadami, výnimkou sú iba drobné nepodstatné vady estetického 
charakteru, ktoré žiadnym spôsobom nebránia užívaniu Stavby a jej jednotlivých súčastí.

6.2 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  a  garantuje,  že  odovzdá  Objednávateľom  dielo  v súlade  s technickými  normami 
všeobecne platnými,  o čom predloží  Zhotoviteľ  pri  preberacom konaní  Objednávateľom, zápisy o uvedení do 
prevádzky všetkých zariadení, atesty použitých materiálov a zariadení použitých počas doby zhotovenia diela, 
ktoré atesty vyžadujú.

6.3 Zhotoviteľ  sa zaväzuje vykonať dielo podľa vzájomnej dohody a v súlade s platnými STN, ON a TP platných 
v čase realizácie stavby pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov.

VII. 
Záverečné ustanovenia

7.1 Meniť, alebo doplňovať obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú 
riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

7.2 Táto Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch,  z nich Objednávateľ  obdrží  1 exempláre a Zhotoviteľ  obdrží  1 
exemplár.

7.3 Pokiaľ  nebolo  v tejto  Zmluve  dohodnuté  inak,  platia  právne  pomery  vyplývajúce  z Obchodného  zákonníka 
a ostatných právnych predpisov.



7.4 Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvoma Zmluvnými stranami.

V Necpaloch, dňa : V Hlohovci, dňa :

Zhotoviteľ: Objednávatelia:

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