
Zmluva o dielo 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v platnom znení 

medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: 

Sídlo: 

V zastúpení: 

IČO: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Zhotoviteľ: 

Trvalé bytom: 

R.Č.: 

Dátum narodenia: 

Č. OP: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Mesto Senec 
Mierové nám.8, 903 01 Senec 

Ing. Karol Kvál - primátor mesta 

00305065 

Dexia banka Slovensko, a.s.- Pezinok 

6602827002/5600, variab.s.:2178, konšt.s.:0308 

(ďalej len "objednávateľ") 

a 

Mgr. Pavol Molej 

(ďalej len "objednávateľ") 

(spoločne ďalej aj len "zmluvné strany") 

C1.I. 
Predmet diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa pohrebný liturgický odev. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať zhotovené dielo podľa čl. III. tejto zmluvy a zaplatiť 
zhotoviteľovi za zhotovenie diela cenu podľa ČI. II. tejto zmluvy. 

ČI. II. 
Cena diela 

1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu 140,- € (slovom: 
stoštyridsať eur). 



ČI. III. 
Dojednaný čas zhotovenia diela a miesto plnenia 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo do 5.10.2011. Dielo sa považuje za zhotovené jeho 
odovzdaním objednávateľovi v sídle objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 

ČI. IV. 
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej 

1. Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na nej. 
Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa 
odovzdaním predmetu diela. 

ČI. V. 
Zodpovednosť za vady diela a záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 

2. Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo dodané a odovzdané objednávateľovi nebude 
mať vady, ktoré by bránili jeho riadnemu používaniu po dobu 2 (slovom: dvoch) rokov. 

3. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú sa odstraňuje akákoľvek vada na diele. 

ČI. VI. 
Platenie ceny diela 

1. Cenu za zhotovenie diela objednávateľ zaplatí v hotovosti k rukám zhotoviteľa, a to 
bezodkladne po odovzdaní zhotoveného diela objednávateľovi. 

ČI. VII. 
Zmluvné pokuty 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne 
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý deň 
omeškania. 

2. V prípade, ak dielo bude mať vady, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 10 % z ceny predmetu zmluvy. 

ČI. VIII. 
Zmena a zrušenie zmluvy 

1. Túto zmluvu možno meniť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán vo forme 
dodatku k tejto zmluve podpísaného obomi zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva zaniká zhotovením diela a jeho odovzdaním objednávateľovi podľa či. III. 
tejto zmluvy, alebo na základe písomnej dohody zmluvných strán alebo písomným 



odstúpením od zmluvy jednej zo zmluvných strán pri podstatnom porušení povinností z tejto 
zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

3. V prípade odstúpenia od zmluvy táto zmluva zaniká dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

ČI. IX 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke predávajúceho www.sencc.sk. 
Povinné zverejňovanie zmlúv vyplýva z § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. 

2. Ostatné právne skutočnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj príslušnými právnymi predpismi platnými v 
Slovenskej republike. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 (slovom: dvoch) vyhotoveniach, pričom každá zmluvná 
strana obdrží po jednom jej vyhotovení. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva 
nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

V Senci, dňa V Drietomej, dňa 

podpísané podpísané 

http://www.sencc.sk

