
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená pod ľa ust. § 536 a nasl. pod ľa Obchodného  zákonníka
medzi :

1. Zmluvné strany

1.1. Zhotovite ľ: 

GASTRO-HAAL s.r.o. 
so sídlom: Považská 16, 940 67 Nové Zámky 
I ČO : 31435076
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,  oddiel: Sro, vložka číslo: 
20/N.
DI Č: SK2020413659
Bank. Spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobo čka Nové Zámky 
č.ú.:6603234006/1111
Zastúpená : Ondrej Hankó – konate ľ spolo čnosti

1.2 . Objednávate ľ:

Mesto Čierna nad Tisou
so sídlom : Námestie pionierov 151/1, 07643 Čierna nad Tisou
I ČO: 00331465
DI Č:  2020730415
Banka: Primabanka, Michalovce
č. ú čtu: 0407174002/5600
Zastúpená: Ing. Marta Vozáriková – primátor mesta

2. Predmet zmluvy 

2.1  Zhotovite ľ  sa  zaväzuje  pre  objednávate ľa  vykona ť  zhotovenie,  dodávku  a
montáž  varných  kotlov  KE-100  O  a  KE-200  pod ľa  tejto  zmluvy  o  dielo.  Pod ľa
ustanovení  tejto  zmluvy  sa objednávate ľ  zaväzuje  predmet  diela  prevzia ť
a zaplati ť zhotovite ľovi dohodnutú cenu pod ľa bodu 3.1 tejto zmluvy. 

2.2  Predmetom diela sú varný kotol KE-100 O 1ks a KE-20 0 1ks.     

2.3  Objednávate ľ  sa stáva vlastníkom diela až úplným zaplatením cen y diela za
podmienok stanovených v článku 3. pod ľa tejto zmluvy.

3. CENA   DIELA A   PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1  Cena  diela  je stanovená dohodou zmluvných strán a je ur čená sumou 6 706,-
€ bez DPH, 8 047,20- € s     DPH (slovom osemtisícštyridsa ťsedem 20/100 €).  

 
3.2 .  Objednávate ľ  a zhotovite ľ  sa  dohodli,  že  objednávate ľ  zaplatí  vyššie
uvedenú sumu na základe da ňovej faktúry, a to nasledovne:
3.2.1.  100%  z  hodnoty  ceny  diela  t.j.  8  047,20,-  €  s     DPH,  je  objednávate ľ
povinný  zaplati ť  na  základe  da ňovej  faktúry do  14  dní  od  dodania  tovaru
bezhotovostne prevodným príkazom na ú čet zhotovite ľa. 

3.3.  Záväzok objednávate ľa zaplati ť dohodnutú cenu diela je splnený pripísaním
sumy jeho pe ňažného záväzku na ú čet zhotovite ľa. 

3.4.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v prípade,  ak  ob jednávate ľ  poruší  svoje
povinnosti  uvedené  v článku  3.  bod  3.2.1,  tejto  zmluvy,  to  znamená,  že
objednávate ľ  poruší  svoju  povinnos ť  zaplati ť  cenu  za  dielo  v uvedenej  lehote
alebo poruší svoju povinnos ť tovar v uvedenom čase prevzia ť, je povinný zaplati ť
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zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z uvedenej sumy za ka ždý de ň  omeškania a to na
účet zhotovite ľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

4. MIESTO A ČAS PLNENIA

4.1.  Objednávate ľ  a zhotovite ľ  sa  dohodli,  že  zhotovite ľ  dodá  tovar
objednávate ľovi  najneskôr  do  04.11.2014 .  Zhotovite ľ  si  vyhradzuje  právo  na
posunutie termínu v prípade, ak nebude prichystaná stavebná pripravenos ť miesta
plnenia tejto zmluvy, a to o po čet dní omeškania objednávate ľa. 

4.2   Miesto plnenia predmetu zmluvy: Š kolská jedále ň pri ZŠ, Školská 3, Čierna
nad Tisou.       

4.3  Objednávate ľ sa zaväzuje umožni ť prístup ur čeným pracovníkom zhotovite ľa do
priestorov uvedených v bode 4.2 za ú čelom splnenia zmluvy a zabezpe čí podmienky
pre  inštaláciu  predmetu  zmluvy  v mieste  kone čného  užívate ľa  s príslušnými
prípojkami  a  správnymi  pripojovacími  miestami  (elek trika,  voda)  tak,  aby
zhotovite ľ mohol vykona ť inštaláciu predmetu zmluvy a sprevádzkova ť ho. 

    
4.4  Prevzatie  predmetu  zmluvy  v mieste  plnenia  bude  pot vrdené  zástupcom
objednávate ľa na dodacom liste po predložení nasledujúcich dokl adov:

- návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, cer tifikáty, prehlásenie o
zhode 

- záru čné listy
- preberací protokol
- zaškolenie pracovníkov 

Kópiu  potvrdeného  dodacieho  listu  priloží  zhotovite ľ  k da ňovému  dokladu.
Objednávate ľ sa zaväzuje zabezpe či ť v de ň odovzdávania diela, svojho oprávneného
zástupcu na miesto plnenia zmluvy za ú čelom prevzatia diela. 

4.5  Nebezpe čenstvo škody na  predmete zmluvy prechádza  na objedn ávate ľa v čase
prevzatia diela od zhotovite ľa. Odovzdaním a prevzatím diela sa považuje podpis
objednávate ľa na dodacom liste. 

4.6  Zhotovite ľ  berie na vedomie, že vyššie uvedený termín zhotove nia diela je
pevný  a nemenný  z dôvodu,  že  nedodanie  diela  v doho dnutom  termíne  znemožní
prevádzku a výrobu kuchyne objednávate ľa.

4.7  V prípade  nedodržania  termínu  realizácie  dodávky  a montáže  diela
zhotovite ľom pod ľa bodu 4.1 tejto zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej
pokute vo výške 0,05% z celkovej dohodnutej ceny di ela  za každý de ň omeškania.
Uplatnením zmluvnej pokuty objednávate ľom nie je dotknutý nárok objednávate ľa na
náhradu škody vzniknutej  porušením tejto povinnost i zhotovite ľom a to aj škody
presahujúcej zmluvnú pokutu.   

5. OSTATNÉ DOJEDNANIA

5.1  Zhotovite ľ  poskytne  objednávate ľovi  záruku  24  mesiacov  na  predmet  diela
podľa  jednotlivých  záru čných  listov.  Záru čná  doba  za čína  plynú ť  po  prevzatí
každého  jednotlivého  zariadenia  ur čeným  pracovníkom  zhotovite ľa,  a potvrdením
záru čného  listu. Ďalšie  záru čné  podmienky  sa  riadia  Všeobecnými  obchodnými
podmienkami zhotovite ľa. 

5.2  Záruka  sa  nevz ťahuje  na  mechanické  poškodenie  predmetu  zmluvy  spôs obené
objednávate ľom  a na  poškodenie  predmetu  zmluvy  v dôsledku  živel ných  pohrôm.
Objednávate ľ  je povinný vady vždy písomne oznámi ť zhotovite ľovi bez zbyto čného
odkladu  po  ich  zistení,  najneskôr  však  do  48  hodín  od  ich  zistenia.  Záru čný
a pozáru čný servis zabezpe čí zhotovite ľ do 24 hod. od nahlásenia poruchy svojimi
servisnými  technikmi  alebo  zmluvnými  servisnými  par tnermi  zhotovite ľa,  pod ľa
závažnosti servisného zásahu.   

5.3  Ak  nie  je  dohodnuté  v tejto  zmluve  inak,  riadia  sa  právne  vz ťahy  z nej
vyplývajúce  a vznikajúce  ustanoveniami  Obchodného  z ákonníka, Ob čianskeho
zákonníka  a súvisiacimi  platnými  právnymi  predpismi  Slovenskej  republiky.
Objednávate ľ  zárove ň  podpisom na  tejto  zmluve  potvrdzuje,  že  sa  oboznám il  so
všeobecnými obchodnými podmienkami zhotovite ľa.
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5.4  Objednávate ľ  sa  zaväzuje  udržiava ť  všetky  informácie  získané  pri  plnení
tejto zmluvy v tajnosti, nezverej ňova ť ich vo vz ťahu k tretím osobám. 

5.5  Zmluvné strany sa dohodli, že akéko ľvek písomnosti pod ľa tejto zmluvy budú
doru čované  na  adresu  sídla  alebo  miesta  podnikania  uvede ného  v príslušnom
verejnom registri.  V prípade, ak niektorá zmluvná s trana písomnos ť  neprevezme,
bude sa písomnos ť považova ť za doru čenú uplynutím úložnej lehoty na pošte, resp.
dňom  jej  vrátenia  zmluvnej  strane,  ktorá  písomnos ť  zaslala,  ak  sa  písomnos ť
nepodarilo doru či ť z dôvodu jej nedoru čite ľnosti.

5.6  Ak  je  alebo  sa  stane  niektoré  z ustanovení  tejto  zm luvy  neplatným  alebo
neúčinným,  nedotýka  sa  to  ostatných  ustanovení  tejto  zm luvy,  ktorá  zostáva
platná  a ú činná.  Zmluvné  strany  sa  v tomto  prípade  zaväzujú  do hodou  nahradi ť
ustanovenie neplatné, neú činné novým ustanovením platným, ú činným, ktoré najviac
zodpovedá  pôvodne  zamýš ľanému  ekonomickému  ú čelu  ustanovenia  neplatného,
neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeo becne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky. 

5.7  Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonáva ť iba formou písomnej dohody
zmluvných strán, ktoré budú neoddelite ľnou sú časťou tejto zmluvy. 

5.8  Táto zmluva nadobúda platnos ť d ňom jej podpísania. Táto zmluva je vyhotovená
v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú st ranu. 

5.9  Zástupcovia  zmluvných  strán  podpísaním  tejto  zmluv y  potvrdzujú,  že  jej
obsahu porozumeli a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. 

V Nových Zámkoch, d ňa…………………                 V Čiernej nad Tisou, d ňa 31.10.2014

podpísaný podpísaný
………………………………………………………………………………………          ………………………………………………………………………………
       Za zhotovite ľa                     Za objednávate ľa 
  Ondrej Hanko - konate ľ                        Ing. Marta Vozáriková  

primátor mesta
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