
ZMLUVA O DIELO č.31/2022 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1996 Zb 

 

                                                      I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:       Obec Jenkovce 

                              Jenkovce 210, 072 52 Jenkovce 

 

                              Starosta:                    Ing. Jaroslav André 

                              Bankové spojenie:    Všeobecná úverová banka, a. s.  

                              IBAN:                      SK60 0200 0000 0000 2702 3552 

                              IČO:                         00325261 

                              DIČ:                         2020740799 

                              Tel. č. :                     056/ 659 84 09 

                              Email:                      obecjenkovce@lekosonline.sk 

 

Zhotoviteľ:         GAPASA s.r.o.  

                            Moskovská 181/7 

                            071 01 Michalovce 

               

                             Konateľ:  Patrik Bašista                     

                             Bankové spojenie: TATRA BANKA     

                             IBAN:  SK74 1100 0000 0029 4502 5484                       

                             IČO:  50227980                            

                             DIČ:   2120303515                           

                             IČ DPH:   neplatiteľ DPH                     

                             Tel. č.:   0918857949                        

                             

mailto:obecjenkovce@lekosonline.sk


II. Predmet zmluvy 

Na základe výberového konania sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť : 

„montáž zrkadlových a privátnych mliečno bielych fólií na okná v KD“ 

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu v dohodnutom termíne a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie 

a požadované podklady. 

 

III. Spôsob montáže a dodania diela 

Dielo bude namontované  a dodané v rámci dojednanej ceny . Na požiadanie objednávateľ 

a zhotoviteľ  dodá  ďalšie  vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu. 

Pri zhotovení a montáže fólii bude zhotoviteľ  dodržiavať  technické normy, dojednania tejto 

zmluvy a bude sa riadiť podkladmi objednávateľa. 

 

IV. Termín plnenia a odovzdanie diela 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovené a namontované  fólie do 25.06.2022 

 

V. Cena za dielo 

Podľa ustanovení zákona č. 18/1996 Zb o cenách a § 546 až § 549 zákona č. 513/1991 Zb sa 

zmluvné strany dohodli na cene za dielo takto: 

Cena  za vyhotovenie a montáž  fólií na okná v KD celkom ................... 3 745,00 € 

DPH 20%  ........................................................................................................ 0,00 € 

Cena celkom s DPH   ................................................................................ 3 745,00 €                                                       

 

VI. Fakturácia platenie 

Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra. Splatnosť faktúry je 30 dní. 

 

VII. Zmluvné pokuty 

V prípade neplnenia zmluvy zo strany objednávateľa má právo zhotoviteľ objednávateľovi 

fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05% len z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

V prípade neplnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa má právo objednávateľ fakturovať 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň  omeškania. 



 

 

VIII. Podklady a spolupôsobenie objednávateľa 

Obstarávateľ bude pružne reagovať na otázky zhotoviteľa a doplňujúce údaje poskytne do 2 

pracovných dní. 

 

IX. Zodpovednosť za škody a záruka. 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy sa zhotoví podľa tejto zmluvy a požiadaviek. 

Záručná lehota je stanovená na 36 mesiacov odo dňa dodania a montáže fólii. 

V prípade vady fólii zmluvné strany dojednávajú povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné 

odstránenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady namontovaných fólii odstrániť bez 

zbytočného odkladu. 

 

X. Všeobecné ustanovenia 

Prípadné zmeny dohodnutých podmienok sa budú riešiť dodatkami k tejto zmluve. 

Zmluva o dielo je vyhotovená v troch vyhotoveniach. 

Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán. 

 

 

Za objednávateľa:                                                 Za zhotoviteľa : 

Dátum:  21.06.2022                                              Dátum:21.06.2022 

  

 

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

Ing. Jaroslav André – starosta                              Patrik Bašista - konateľ 

Obec Jenkovce                                                      GAPASA s.r.o. 

 

 

 



 

              


