
Zmluva o dielo č. 20220331 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

1. Objednávateľ : 
     

Názov:   Obec Martinček  

Adresa sídla:    Martinček 83, 034 95 Martinček 

Štatutárny orgán:  Juraj Bobek, starosta obce 

IČO:    00 315 630 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s.   

IBAN: SK 55 5600 0000 0083 3476 6002                                                                

(ďalej ako „objednávateľ“) 

a 

 

2. Zhotoviteľ:  

 

Názov:   František Monka  

Adresa sídla:    Lipová 11, 059 01 Spišská Belá 

Dátum narodenia:  07.07.1985 

Číslo OP:  HB 213 389 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a. s.   

IBAN:   SK 81 1100 0000 0029 3520 8279 

    (ďalej ako „zhotoviteľ) 

 

 

I. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II 

tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi 

dojednanú cenu podľa článku VI tejto zmluvy.  

 

II. 

Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa  2ks Drevený 

domček Veža s dvojmiestnou hojdačkou - 2 ks hojdačky, šmykľavkou, lezeckou stenou 

a pieskoviskom podľa obrázka s prílohy č.1.  Farebné prevedenie zostavy 1 ks hnedá a 1ks 

sivá.  



Umiestnenie drevených domčekov 1 ks Športovo-oddychový areál na Piesočnej a 1ks areál 

MŠ Martinček, katastrálne územie Martinček. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky 

spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy. 

 

III. 

Vykonanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle 

čl. II tejto zmluvy s termínom začatia plnenia odo dňa podpísania tejto  zmluvy oboma 

zmluvnými stranami . 

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú 

súčinnosť. O prevzatí dokončeného a namontovaného diela musí byť spísaný odovzdávací 

protokol. 

 

IV. 

Povinnosti objednávateľa  

 Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. 

 

V. 

Povinnosti zhotoviteľa  

 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a jej príloh, vrátane dodania 

potrebného montážneho materiálu, s termínom ukončenia do 15.04.2022. 

 

VI. 

Cena diela 

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom 1 548,00 EUR. Celková cena diela predstavuje 

všetky náklady spojené s dodávkou, dopravou, montážou a je konečná. 

 Kompletná zostava 2 ks  1 398,00 EUR 

 Doprava         50,00 EUR 

          Montáž                                        100,00 EUR 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela bezhotovostným 

prevodom na účet zhotoviteľa vedený v Tatra banke,  a.s., 

         IBAN: SK 81 1100 0000 0029 3520 8279 do 3 dní od prevzatia diela. 

 

VII. 

Záručná doba 

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24  mesiacov a začína plynúť dňom podpisu 

odovzdávacieho protokolu.  



2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych 

podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto 

zmluvy alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom.  

4. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 

dní od ich písomného oznámenia objednávateľom. 

 

VIII. 

Sankcie. 

 V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou za vykonanie diela je 

objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej 

sumy za každý deň omeškania. V prípade nedodržania zmluvných podmienok môže 

objednávateľ odstúpiť od zmluvy bez uhradenia nákladov vzniknutých zhotoviteľovi                  

na realizácií diela. 

 

IX. 

Záverečné ustanovenia 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve 

a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží jeden. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 

sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 

V Martinčeku dňa  31.03.2022   

 

 

 

 

 

 

 

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

 

                    Objednávateľ                Zhotoviteľ      

 

 

 

 



                                                                                  

Príloha č.1 

 

 

 

Zostava drevený domček areál MŠ 

 

 
 

Zostava drevený domček Športovo-oddychový areál 

 

 
 

 



 

 

Odovzdávací protokol 

 
 

Prítomní: 

 

Za objednávateľa Obec Martinček:    Juraj Bobek, starosta obce  

  

Za zhotoviteľa František Monka:                          František Monka   

 

Zhotoviteľ odovzdáva a  objednávateľ preberá 2ks Drevený domček Veža s dvojmiestnou 

hojdačkou - 2 ks hojdačky, šmykľavkou, lezeckou stenou a pieskoviskom. 

 

Umiestnenie drevených domčekov 1 ks Športovo-oddychový areál na Piesočnej a 1ks v areály 

MŠ Martinček, katastrálne územie Martinček. 

 

 

V Martinčeku dňa ........................... 

 

 

 

 

Za zhotoviteľa:  ................................................ 

 

 

 

 

Za objednávateľa:  ................................................ 

 

 

 

 

 


