
ZMLUVA O DIELO č.             /2021 

 uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

1. Zmluvné strany 

 

Zhotoviteľ:   FIBONACCI, s.r.o. 

Sídlo:    Trebišovská 366/9, 040 11 Košice 

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

IČO:    47 130 806 

DIČ:    202 37 56 405 

Zapísaná v OR:  Okresný súd Košice I., oddiel Sro, vložka č.32156/V 

V zastúpení:   Ing. Vlastimil Kormoš - konateľ 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Košice 

Číslo účtu:   3136258055/0200 

SWIFT:  SUBASKBX 

IBAN:   SK98 0200 0000 0031 3625 8055 

Tel.č.:   +421 907 430 035 

 

a 

 

 

Objednávateľ:  Obchodné meno/meno a priezvisko:  

   Sídlo firmy/adresa trvalého pobytu: 

   Bankové spojenie: 

   Číslo účtu v IBAN formáte: 

IČO/dátum narodenia: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Zastúpený (v prípade právnickej osoby): 

 

 

2. Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky zo dňa 

....................................., vykoná dodávku a montáž infrakúrenia v objekte: 

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

Za zameranie akcie je zodpovedný zhotoviteľ. 

 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. Objednávateľ si je 

vedomý, že po odovzdaní diela ponechá zapnuté všetky ističe, ktoré napájajú termostaty 

v priebehu celého roka nonstop. 

 



3.  Ďalší záväzok zhotoviteľa 

3.1 Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, 

dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.  

 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr dňom odovzdania diela zaškoliť objednávateľa alebo 

ním poverenú osobu. 

 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, postupovať s odbornou 

starostlivosťou a v súlade so záujmami objednávateľa. 

 

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy vykoná zhotoviteľ 

na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom je oprávnený prenechať zhotovenie 

predmetného diela inej osobe. Pri zhotovení diela inou osobou má zhotoviteľ 

zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. 

 

4. Čas plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodrží voči objednávateľovi nižšie uvedené termíny pre 

naplnenie záväzku uvedenom podľa ods. 2.1 tejto zmluvy:  

Začiatok vyhotovenia diela do: ..........................       Ukončenie diela do: 

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

Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia 

nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednaných 

termínoch o túto dobu omeškania sa predlžujú termíny na začatie a ukončenie zhotovenie 

diela. Zhotoviteľ zhotoví dielo na mieste dohodnutom s objednávateľom. 

 

4.2 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.  

 

4.3 V prípade udalostí, ktorá znemožňuje vykonanie diela v uvedenej lehote a ktorú nebolo 

možné predvídať (napr. prírodná katastrofa, požiar, nepriaznivé počasie) sa predlžuje 

lehota na vykonanie diela o čas trvania tejto udalosti. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať 

dielo aj pred lehotou uvedenou v bode 4.1. 

 

4.4 Ak zhotoviteľ zistí pri zhotovení diela skryté prekážky a tieto prekážky znemožňujú 

zhotovenie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez 

zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody 

o zmene diela je zhotoviteľ oprávnený zhotovenie diela prerušiť a o túto dobu prerušenia 

sa zhotoviteľovi predlžuje termín na ukončenie. 

 



 

5. Spolupôsobenie objednávateľa 

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v 

sprístupnení priestorov k prevedeniu montáže, odovzdaní doplňujúcich údajov a 

podkladov o dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých potreba vznikne počas 

vykonávania diela. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 3 dní od doručenia 

požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť 

vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu. 

 

5.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád. 

 

6. Cena,  platobné podmienky a odovzdanie diela 

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – dodávka a montáž infrakúrenia  je  

                ............................... € s DPH, 

 slovom : ............................................................... euro s DPH. 

 

6.2 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok 

na úhradu vzniknutých nákladov. Vzniknuté náklady vyúčtuje zhotoviteľ objednávateľovi 

vo faktúre so splatnosťou 14 dní odo dňa jej odoslania objednávateľovi. Ak sa nedosiahne 

dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie v zastúpení právnej kancelárie 

zhotoviteľa. 

 

 

6.3 Podkladom pre úhradu ceny za ukončené dielo bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po 

splnení predmetu zmluvy a odovzdaní diela. Faktúra bude splatná do 14 dní od jej 

odoslania objednávateľovi. Objednávateľ sa dohodol so zhotoviteľom na poskytnutí 

zálohy vo výške .................. % z ceny diela .......................... € s DPH, ktorá bude 

uhradená bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa, najneskôr do 14 dní od podpisu 

zmluvy o dielo. Zostatok fakturovanej ceny, t.j. ......................... % z ceny diela 

........................... € s DPH uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe vystavenej 

faktúry do 14 dní po protokolárnom odovzdaní diela (preberací protokol), pričom deň 

odovzdania diela je považovaný za deň naplnenia predmetu tejto zmluvy o dielo. 

 

6.4 Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo v dohodnutej lehote a ani po následnej písomnej 

výzve zhotoviteľom dokončené dielo neprevezme, je zhotoviteľ oprávnený vyhotoviť 

faktúru aj bez preberacieho protokolu. Vtedy je dňom naplnenia predmetu tejto zmluvy 

deň v písomnej výzve určený zhotoviteľom na prebratie diela a tento deň sa považuje ako 

deň riadneho odovzdania diela. 

 



6.5 Pri odovzdaní diela podľa tejto zmluvy vyhotovia zmluvné strany písomný preberací 

protokol, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Obsah písomného 

preberacieho protokolu bude nasledovný: 

 

 miesto odovzdania a prevzatia diela 

 dátum skutočného odovzdania diela 

 osoby prítomné pri odovzdávaní diela 

 prehlásenie objednávateľa, že dielo bolo odovzdané v súlade so zmluvou riadne 

a včas 

 v prípade výskytu drobných vád a nedorobkov na diele ich popis spolu s termínom 

ich odstránenia  

 iné skutočnosti, ktoré zmluvné strany považujú za dôležité v písomnom 

preberacom protokole uviesť 

 podpisy zástupcov zmluvných strán 

 dátum podpísania preberacieho protokolu   

 

 

7. Zodpovednosť za vady, záruka 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa špecifikácie v cenovej ponuke. 

 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 

jeho povinnosti. 

 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 

7.4 Záručná doba je 10 rokov na infrafólie a 2 roky na termostaty, ovládanie. Záručná doba 

začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /vady diela/ bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie. 

 

7.6 Zhotoviteľ nie je povinný odstrániť reklamáciu v prípade, že objednávateľ nemá uhradenú 

celkovú cenu diela. 

 

 

8. Vlastnícke právo k dielo 

8.1 Zhotoviteľ si ponecháva vlastnícke právo a právo používania na nezaplatené časti diela až 

do ich  úplného zaplatenia vo výške ceny dohodnutej v článku 6 tejto zmluvy. 

 



 

9. Zmluvné pokuty 

9.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, je objednávateľ 

oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z 

dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

 

9.2 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je 

zhotoviteľ  oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo 

výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania. 

 

 

9.3 Ak objednávateľ v priebehu vykonávania diela znemožní zhotoviteľovi dokončiť dielo 

v riadnom termíne, prípadne znemožní úplne dokončenie diela, je zhotoviteľ oprávnený 

požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 50 % zo všetkých nákladov 

vzniknutých zhotoviteľovi v súvislosti so zhotovovaním diela. 

 

 

10. Odstúpenie od zmluvy 

10.1 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak: 

a) Nedôjde k dohode o zmene diela podľa § 552 Obchodného zákonníka, 

b) Objednávateľ mu neposkytne súčinnosť potrebnú na zhotovenie diela, ak ho 

zhotoviteľ upozornil na tento následok, 

c) Objednávateľ neumožní dokončenie diela zhotoviteľovi v dohodnutom termíne, 

prípadne dielo zhotoviteľ vôbec nedokončí vinou objednávateľa a to aj napriek 

písomnej výzve a upozornení zhotoviteľom na uvedenú skutočnosť, 

d) Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi zálohu podľa bodu 6.3 tejto zmluvy. 

 

10.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

a) Ak zhotoviteľ neodstráni vady na majetku objednávateľa vzniknuté vadným 

vykonaním diela ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom, 

najneskôr do termínu na ukončenie diela a postup zhotoviteľa by viedol 

nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, 

b) Ak nedôjde k dohode o zmene diela podľa § 552 Obchodného zákonníka, 

c) Ak zhotoviteľ nevykonal dielo v lehote uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy, ak mu 

vo vykonaní diela v tejto lehote nebránili vážne okolnosti alebo neposkytnutie 

súčinnosti objednávateľom. 

 

10.3 Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje a zmluvné strany sú si 

povinné vrátiť si vzájomné poskytnuté plnenia, ak to aktuálna situácia umožňuje. 

 



11. Záverečné ustanovenia 

11.1 Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou so súhlasom 

oboch zmluvných strán. 

11.2  Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami. 

11.3  Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva 

uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť písomnou formou vo všetkých 

dotknutých touto zmenou. 

11.4   Veci neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

11.5   Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa.  

11.6  Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden 

rovnopis. 

11.7   Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím 

obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. 

 

 

 

V  Košiciach, dňa  ................................. 2021 

 

 

 

       

Objednávateľ                                                                        Zhotoviteľ 

       V zastúpení: Ing. Vlastimil Kormoš 

konateľ 


