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ZMLUVA NA DODÁVKU A MONTÁŽ PLÁTOV STOLOV 

Predajca: Kollm s.r.o. 

Sidlo: Dvorec l 

956 55 Banovce nad Bebravou 

lčo: 46 622 942 

Bankové spojenie:3069383058/0200 

Telefon: 0910 173 441 

l.Predmet zmluvy 

Objednávateľ: Obec Žitná-Radiša 

Sidlo/adresa: Obecný úrad č. 105, 
956 41 Uhrovec 

Kontaktná osoba: Ing. Rudolf Botka 

A.Predmetom tejto zmluvy je dodávka a kompletná montáž plátov stolov (ďalej len "dielo")za podmienok uvedených v 

tejto zmluve 

B.Objednávater svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje ,že sa oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto zmluve a 

že s nimi bez výhrad súhlasi. 

2.Cena 

A.Cena zu dodávku diela vrátane montáže, určená na základe rozpočtu po zameraní, ktorá vychádza z údajov 

poskytnutých objednávaterom tejto zmluvy je 1090,-EUR vrátane DPH. Tato cena môže byť zhotovitelom zvýšena: 

a, v prípade, keď sa pri montáži objaví potreba vykonania činnosti nezahrnutých do rozpočtu, pokiar tieto činnosti neboli 

v čase uzavretia tejto zmluvy predvidatelné. 

b, v prípade, že objednávater dodatočne po zameraní, avšak najneskôr v lehote 5 pracovných dní pred dojednaným 

termínom montáže, písomne navrhne rozšíriť dielo nad rámec pôvodnej objednávky. 

B.Súčasťou ceny sú aj všetky náklady (vydavky)spojené s dodávkou a montážou diela. 

3.Piatobne podmienky 

A. Cenu, uvedenú v č1.2 .ods.A tejto zmluvy, zaplatí objednávater predajcovi nasledovne: 

a,100% ceny zaplatí prevodom na bankový účet predajcovi pri ukončení montážnych prác a prevzatí diela. 

Objednávater vyslovene súhlasi s tým, že v prípade, ak nezaplatí uvedenú cenu v dohodnutých lehotách, umožní 

predajcovi, ako vlastníkovi diela až do jeho úplneho zaplatenia, dielo demontovať a odviesť. 

4.Miesto a termin plnenia 

A. Miesto plnenia je: Kultúrny dom Žitná Radiša 

B.Termin plnenie: Do 30 dni od podpísania zmluvy 

Objednávater je povinný umožniť predajcovi v čase od 8,00do 18,00 vstup do priestorov určených pre montáž diela, 

pričom tieto priestory musia byť bez takých závad, ktoré by montáž diela sťažovali alebo znemožňovali. 

S. Vlastnícke právo 
Vlastníkom diela až do úplneho zaplatenia dohodnutej ceny je predajca. 

6.1né práva a povinnosti zmluvných strán 

A. Predajca nie je viazaný pri určení spôsobu montáže diela pokynmi objednávatera. 

B.Predajca splní svoj záväzok riadnym ukončením montážnych prác a protokolárnym (protokol o odovzdaní funkčného 

diela) odovzdaním funkčného diela ojednávaterovi. 

C.Objednávater sa zaväzuje osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby prevziať zhotovené dielo 

bezprostredne po ukončení montáže diela a preskúšaní jeho funkčnosti. Objednávater súhlasi s tým, že ak z vlastnej viny 

dielo neprevezme, alebo nepodpíše protokol o odovzdaní funkčného diela, je predajca opravnený od tejto zmluvy 

odstúpiť, dielo demontovať a odviesť 
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7.Zodpovednosť za chyby 

A.Objednávater je povinný oznámiť predajcovi chyby zhotoveného diela (okrem chýb spôsobených nesprávnou 

manipuláciou s dielom, za ktoré zhotoviter nezodpovedá)bez zbytočného odkladu po tom, ako chyby zistí, najneskôr 

však do S dní od prevzatia diela. 

B.Predajca poskytuje záruku na kvalitu materiálu namontovaného diela v trvaní 2 rokov od riadneho ukončenia 

montáže, pričom záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie diela, alebo jeho jednotlivých časti, spôsobené zlou 

manipuláciou s dielom. 

S.Zaverečné ustanovenie 

A.Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov. 

B.Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťahy vyplívajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia 

prislušnými ustanoveniami Obchodného zákonika. 

C.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami . 

D.Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvna strana obdrži l vyhotovenie. 
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