
Zmluva o dielo č. 2017/170599 

na dodávku plastových resp. hliníkových okien a doplnkov uzavretá podľa § 536 obchodného zákonníka číslo 

513/91 Zb. 

1. Zmluvné strany:  

        Zhotoviteľ: Brikol s.r.o. - zmluvný predajca Slovaktual s.r.o. Podkoreňová 2207/98, Brezno 977 01 

                       IČO: 46 913  068, IČ DPH: SK 2023648594 

                       kontakt: 0911 042 932, 0911 219 254, mail: brezno@slovaktual.sk  

        Objednávateľ:  

        Obec Braväcovo Braväcovo 196, Beňuš 97664 

 

2. Predmet zmluvy: 

 Predmetom tejto zmluvy je dodávka montáž okien a dverí spolu s príslušenstvom podľa cenovej ponuky 

číslo 170599. Miestom plnenia tejto zmluvy sa rozumie byt alebo dom na ulici Braväcovo 196, Beňuš 

97664.  

 

3. Lehoty plnenia 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle čl. 2 tejto zmluvy o dielo v termíne od 18.12.2017 do 

31.12.2017. V prípade nepriaznivého počasia (napr. mínusové teploty) sa termín upresní osobným alebo 

telefonickým dohovorom. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je 

zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku a dodací termín sa predlžuje o túto dobu. 

 

4. Finančné dojednanie 

Cena za zhotovenie jednotlivých častí predmetu je stanovená dohodou zmluvných strán na základe 

cenovej ponuky číslo 170599, kde je uvedený rozpis jednotlivých položiek. Objednávateľ sa zaväzuje 

uhradiť zálohu vo výške 80% z celkovej sumy zákazky formou zálohovej faktúry na číslo účtu zhotoviteľa 

pred započatím výroby. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za vykonanie diela v plnej výške po 

odovzdaní a prevzatí diela do 14 dní od vystavenia faktúry. Reklamácia nemá odkladný účinok na úhradu 

faktúry.  

 

5. Zodpovednosť za vady – záruka 

- zhotoviteľ zodpovedá za vady diela 

- výrobca poskytuje záruku 5 rokov na fyzikálne vlastnosti profilov a izolačných skiel. 

- dodávateľ poskytuje záruku na dobu 2 rokov na plnú funkčnosť príslušenstva pri riadnom zaobchádzaní a 

bežnej údržbe, v prípade že montáž previedla naša firma. Príslušenstvo: dverové výplne, parapetné dosky, 

žalúzie a rolety, siete proti hmyzu 

 - Dodávateľ poskytuje záruku 36 mesiacov na plnú funkčnosť a fyzikálne vlastnosti kovania pri riadnom 

zaobchádzaní a bežnej údržbe (min. 1 x ročne) 

 - Rosenie skla pri zvýšenej vlhkosti v miestnosti, nie je dôvodom na reklamáciu 

 - mechanické poškodenia výrobku nie je dôvodom na reklamáciu  

- prasknutá špaleta nie je dôvodom na reklamáciu 

 - reklamáciu je potrebné podať písomne alebo e-mailom na adresu brikolbr@gmail.com  

6.  Povinnosti zhotoviteľa 

 Odovzdať dielo včas a bez nedostatkov vecných alebo právnych Vybaviť v určenej lehote reklamáciu 

 

7. Povinnosti objednávateľa 

Prevziať dielo, ak nie sú pri preberaní zistené vady a nedostatky, ktoré by bránili užívaniu diela. Zaplatiť 

finančné čiastky v určenom termíne. V prípade nedostatkov, tieto oznámiť zhotoviteľovi a spolupracovať 

pri ich odstránení. 

 8. Vysvetlivky 
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 - nákres konštrukcií je uvedený z interiérovej strany, pokiaľ pri konštrukcii nie je uvedené inak 

 - O - otváravé okno, OS - otváravo sklopné okno, F - fixné okno  

- PSK - posuvno sklopné dvere, HST - zdvižno posuvné dvere 

 

8. Súhlas s technickým riešením komponentov 

Zákazník svojim podpisom súhlasí s technickým prevedením plastových resp. hliníkových komponentov 

(typ profilu, otváranie, farba, zloženie skiel a príslušenstvo). Zároveň prehlasuje, že bol oboznámený s 

platnou normou STN 73 3134, plne som jej porozumel a svojim podpisom potvrdzujem, že montáž okien 

nebude prevedená v súlade s platnou normou STN 73 3134 s použitím tesniacich resp. komprimovaných 

pások. 

        Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s požiadavkami normy STN 73 0540-2 na    

        normalizovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla, súhlasí s výrobou podľa vlastnej požiadavky a  

        uvedomuje si riziká súvisiace s nedodržaním normatívnych hodnôt súčiniteľa prechodu tepla dodaných  

        okien a dverí.  

 

Objednávateľ:                                                                                  Zhotoviteľ:  

Meno, priezvisko, podpis                                                                 Meno, priezvisko, podpis, pečiatka 

Obec Braväcovo                                                                                 Erik Golian  

Dátum:   09.11.2017                                                                          Dátum:  09.11.2017 


