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Zmluva o dielo č. 1/2014 
/dodávka a montáž/

uzatvorená podľa S 563-S 565 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

uzatvorená medzi: 
Objednávateľ:

v zastúpení:

Spoločenstvo vlastníkov bytov 
bytový dom č. 1652 
023 02 Krásno nad Kysucou 
Fojtík Jozef tel. 0903043750

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. č.účtu: 0311852884/0900
IČO: 37900421

Zhotoviteľ : 
Sídlo
Zastúpená

KRASBYT, s.r.o.
Struhy č. 83 Krásno nad Kysucou 
Stanislavom Sýkorom, riaditeľom spoločnosti.
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiekSro, vložka čislo:18990/L

Bankové spojenie: VÚB Čadca, č. účtu 2306119951/0200 IČO : 36779806 
(ďalej len prenajímateľ) DIČ : 2022380602

IČ DPH :SK2022380602

I. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo je kompletná dodávka 14 vodomerov na studenú vodu / montáž, demontáž 
vodomerov na studenú vodu, zaplombovanie a vystavenie protokolu./ Práca sa prevednie výmenným 
spôsobom demontážou starého vodomeru a montážou nového vodomeru a zapísanie skutočného stavu 
do protokolu.

Cena je stanovená dohodou: vodomer 12,82 € bez DPH
montáž 9,50 € bez DPH

II. Termín plnenia

2.1. Začiatok realizácie : T: 10.12.2014
2.2. Požiadavky na objednávateľa:

- zabezpečiť zariadenia a činnosti, ktoré nie sú predmetom ZoD
- zabezpečiť vstup do objektu za účelom vykonania prác.

2.3. Ukončenie realizácie: T: 10.12.2014

III. Vlastnícke právo a škody

3.1. Dodané zariadenia objednávateľovi sú majetkom dodávateľa až do dňa úplnej úhrady 
objednávateľom, o čom je povinný informovať tretiu stranu.

3.2. Objednávateľ znáša v zmysle § 542, odst. 1 OZ nebezpečestvo škody na zariadení a 
vykonaných prácach, až do protokolárneho odovzdania diela.



IV. Cena práce a dodávky

Podmienky vykonania diela:

1. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku.
2. Objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom bude koordinovať postup prác.
3. Zhotoviteľ odovzdá dielopísomne, kde súčasťou odovzdávacieho zápisu sú:

- dodacie listy
- vystavenie protokolu a zapísanie skutočného stavu na starom vodomery.

Navyše práce a dodávky:

V prípade vzniku navyše prác a dodávok tieto budú vykonané až po vzájomnom odsúhlasení.

V. Finančné vysporiadanie

5.1. Zhotoviteľ za uskutočnené plnenia vystaví faktúru - daňový doklad. Podkladom pre 
fakturáciu je  doklad o prevzatí uskutočneného plnenia podpísaný povereným zamestnancom 
objednávateľa.

5.2. Zhotoviteľ je  povinný faktúru vystaviť a objednávateľovi doručiť najneskôr do 10 
dní od uskutočnenia plnenia.

5.3. Splatnosť faktúr je  14 dní od dňa vystavenia faktúry.

VI. Zmluvná pokuta

6.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ uplatniť vyúčtovanie 
úroku z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

6.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením prác podľa tejto zmluvy môže objednávateľ 
vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z cenydiela za každý deň omeškania. Tým nie je  dotknuté 
právo na náhradu škody.

VII. Záručná doba

7.1. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý spíšu 
zmluvné strany ihneď po úspešnom komplexnom vyskúšaní diela.

7.2. Pre záruku na akosť diela platia ustanovenia § 429 až 431 OZ.
Na montážne práce dáva zhotoviteľ záruku podľa ponuky 24 mesiacov.
Na dodávku technológie 24 mesiacov a viac, podľa podmienok výrobcov.
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V ili. Iné ujednania

8.1. Objednávateľ diela zabezpečí pre pracovníkov zhotoviteľa diela prístup do objektov pre výkon 
montáže v termínoch podľa požiadavky zhotoviteľa.

8.2. Nesplnením podmienok uvedených v bode 2.2. sa zhotoviteľ nedostáva do omeškania so 
splením diela po dobu omeškania objednávateľa.

IX. Záverečné ustnovenia

Táto zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch

1 x zhotoviteľ 
1 x objednávateľ

Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa musia vykonávať v písomnej forme za obojstranného 
súhlasu.

Zmluva bola podpísaná

dňa V > .M . 5o //. £?/y
dňa................................

Jozef Foj tík
Spoločenstvo vlast.bytov

za objednávateľa

Stanislav Sýkora 
riaditeľ spoločnosti

za zhotoviteľa

_  s .v .o .

=írUhynad Kysucou 
f  J V h S¿23B0602
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Súpis prác a dodávok č. 1/2014

Bytový dom č. 1652

- Demontáž vodomerov 14 ks
- Montáž vodomerov ResidiaJET 14 ks
- Odskúšanie vodomerov

Práca:

Byt. vodomer /hod.sadzba 
Zaplombovanie a vystavenie

14 x 6,00 € = 84,00 €

protokolu vrátane plomb 14 x 3,50 € = 49,00 €
Dodávka vodomerov 14 x 12,82 € = 179,48 €

14x26,02 = 312,48 €
DPH 20 % 62,50 €

Spolu: 374,98 €

KRASBYT, s.r.o.
Struhy 83

023 02 Krásno nad Kysucou 
IČO: 36779806 IČ DPH: SK2022380602
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