
ZMLUVA   O DIELO 

 
Spoločnosť VADAŠ, s. r. o. ako verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania na predmet 

zákazky s názvom „VADAŠ – Štúrovo – vybavenie“ postupom verejnej súťaže podľa ustanovení zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení / ďalej len „ 

zákon o verejnom obstarávaní“ / uzatvára  „zmluvu na dodávku nábytku s úspešným uchádzačom“. Zmluva 

o dielo na dodávku tovaru je uzavretá podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka a podľa podmienok 

a požiadaviek uvedených vo Výzve na rokovanie a predloženie dokladov a v Súťažných podkladoch.  
 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

Zhotoviteľ:    Lencos In s. r. o.  

Bátovce 72;  935 03 Bátovce   

Štatutárny zástupca:   Ing. Slavomír Valach – konateľ 

 

Osoba oprávnená na rokovanie  

Vo veciach zmluvných:  Ing. Slavomír Valach – konateľ 

Bankové Spojenie:      

IČO:     46475184 

DIČ:      

IČ DPH:     

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 30523/N 

 

ďalej len „zhotoviteľ“  

 

Objednávateľ:  VADAŠ, s. r. o.   
Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo 

Štatutárny zástupca:   Ing. Endre Hogenbuch, - konateľ 

 

Osoba oprávnená na rokovanie  

Vo veciach zmluvných:  Ing. Endre Hogenbuch, - riaditeľ 

IČO:     34 136 215   

DIČ:      

IČ DPH:                                              

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 2077/N 

 

ďalej len „objednávateľ“ 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2. 1   Zmluvou na dodávku tovarov – nábytku ( ďalej len „ Zmluva“ ) sa zaväzuje zhotoviteľ 

vykonať dielo špecifikované v tejto zmluve riadne a včas a objednávateľ sa zaväzuje prevziať 

predmetné dielo a zaplatiť cenu za jeho zhotovenie riadne a včas. 

 

Dielo – dodávka tovarov (nábytku) obsahuje:  

 Skriňa jednodverová          12 ks 

 Skriňa dvojdverová        154 ks 

 Pevná posteľ bez čela s matracom      262 ks 



 Rozkladacia posteľ s matracmi    29 ks 

 

Dodávka tovarov obsahuje aj dopravu, vykládku a montáž nábytku v mieste plnenia, ako aj služby 

súvisiace s dodávkou špecifikované v článku III. 

 

Článok III. 

Povinnosti zhotoviteľa 

 

3. 1  Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

-  Vyrobiť predmet zmluvy, zabezpečiť montáž predmetu zmluvy v priestoroch objednávateľa 

-  Zabezpečiť dopravu predmetu zmluvy na miesto plnenia, vykládku z dopravného prostriedku 

-  Vyniesť nábytok z prepravného prostriedku a zabezpečiť jeho následné vybalenie z obalového 

materiálu a umiestnenie nábytku podľa priloženého pôdorysu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy 

-  Zabezpečiť odvoz a likvidáciu obalového materiálu, ktorá je súčasťou predmetu dodávky tejto 

zmluvy a následné upratanie dodávky a montáži predmetu zmluvy 

 

3. 2  Zhotoviteľ berie na vedomie, že za škody spôsobené na objektoch alebo na zariadeniach 

objektov vo vlastníctve objednávateľa alebo tretích osôb počas umiestnenia nábytkov zodpovedá 

zhotoviteľ.  

 

Článok IV. 

Povinnosti objednávateľa 

 

4.1  Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dodaný predmet zmluvy prevezme na základe 

preberacieho protokolu, ktorý sa spíše v posledný deň dodania montáže nábytku a musí byť 

podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 

4.2   Objednávateľ sa zaväzuje že poskytne zhotoviteľovi patričné a včasné spolupôsobenie 

spočívajúce hlavne v poskytovaní podkladov, ktoré súvisia s predmetom plnenia zmluvy. 

4.3   Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dodávku tovaru - nábytku 

špecifikovaného v tejto zmluve v článku II. riadne a včas. 

4.4    Objednávateľ umožní dodávateľovi počas plnenia predmetu zmluvy v mieste plnenia 

predmetu zmluvy vykonávať činnosť aj v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna zo zachovávaním 

nočného kľudu. 
 

Článok V. 

Čas plnenia 

 

5.1  Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet tejto zmluvy do troch dní od dá-

tumu odovzdania pripraveného staveniska objednávateľom. Predpokladaný dátum odovzdania sta-

veniska zhotoviteľovi je 22.4.2013 o 8.00 hodín. 
 

Článok VI. 

Miesto plnenia 

 

6.1  Miesto plnenia zmluvy je areál Rekreačného komplexu VADAŠ,  Pri Vadaši 2, 943 01 v 

Štúrove 

Článok VII. 

Cena za dielo 

 

7.1  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená v zmysle 

cenovej ponuky č. 211/2012 zo dňa 13.12.2012, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto 



zmluvy.  

 

V cene sú zahrnuté aj ďalšie služby súvisiace s dodaním a montážou predmetu zmluvy 

špecifikované v článku III – Povinnosti zhotoviteľa. 

 

Cena celkom bez DPH       67 832,00 Eur 

DPH 20%         13 566,40 Eur 

Cena celkom vrátane DPH       81 398,40 Eur 

 

Slovom 

(Osemdesiatjedentisíctristodeväťdesiatosem 40/100) 

 
7.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena je konečná, predmet zmluvy dodá v požadovanej kvalite a v 

ponúknutej cene. Na základe požiadavky objednávateľa sa zmluvné strany môžu dohodnúť 

na znížení resp. zvýšení pôvodného rozsahu predmetu zmluvy, čím sa môže znížiť resp. 

zvýšiť aj cena za dielo. 
 

Článok VIII. 

Platobné podmienky 

 

 

8.1 Faktúry vystavené podľa čl. VIII. bod  8.3.  tejto zmluvy doručí zhotoviteľ na preplatenie 

v počte 1 ks na adresu objednávateľa uvedenej v článku I.  

 

8.2 Úhrada konečnej faktúry na dodanie tovaru je podmienená riadnym plnením tejto zmluvy. 

Po splnení  podmienok na strane zhotoviteľa uvedených v článku III.  tejto zmluvy je 

zhotoviteľ oprávnený vystaviť najneskôr do 30 dní konečnú faktúru zníženú o hodnotu 

zálohovej platby preddavkovej faktúry uvedenej v bode 8.3, ktorú objednávateľ uhradí 

v lehote jej  splatnosti. 

 

8.3  Cena za dielo bude uhradená nasledovne: 

- Sumu 10 000 EUR sa zaväzuje uhradiť objednávateľ prevodom na účet zhotoviteľa 

5023865982/0900 najneskôr do 15. 2. 2013, na základe zhotoviteľom predloženej 

preddavkovej faktúry 

- Sumu vo výške 25 000 EUR bez DPH uhradí objednávateľ zhotoviteľovi z bártrových 

prostriedkov obchodnej spoločnosti VOICE, s.r.o. so sídlom Dolný Šianec 1, Trenčín 911 48, 

IČO: 31 611 231 najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla 

objednávateľa. Časť DPH prislúchajúca k tejto sume uhradí objednávateľ najneskôr do 30 

kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla objednávateľa. 

- Zostatok ceny za dielo v sume 32 832 EUR bez DPH sa zaväzuje objednávateľ uhradiť na 

základe vystavenej faktúry od zhotoviteľa v lehote splatnosti najneskôr do 120 kalendárnych 

dní odo dňa doručenia do sídla objednávateľa. 

 

Článok IX. 

Zodpovednosť za vady 

 

 

9.1  Dodávateľ zodpovedá za to, že zhotovený nábytok bude v súlade so záväzkami uvedenými 

v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisoch platných v čase realizácie a že 

bude spôsobilý k zmluvnému účelu.  Neoddeliteľnou prílohou zmluvy je špecifikácia dodá-

vaného tovaru (napr. technický výkres resp. vizualizácia).  
 



9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba je 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia 

predmetu zmluvy. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje 

odstrániť v lehote 15 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom 

 

9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá ani v záručnej dobe za vady diela, ktoré boli spôsobené 

neodborným používaním zo strany objednávateľa, neodborným zásahom do konštrukcie 

predmetu zmluvy, mechanickým poškodením a bežným opotrebením. 

 

9.4 Za podstatné vady diela sa považuje nábytok (predmet tejto zmluvy) dodaný v stave 

nespôsobilom na riadne užívanie a dodaný iný ako dohodnutý počet kusov predmetu tejto 

zmluvy. 

9.5 Za nepodstatné vady diela sa považujú drobné vady nábytku, ktoré nebránia jeho užívaniu 

ako napríklad nastavenie kovania. 

9.6    Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktoré bude vykazovať podstatné vady diela, 

ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takýto tovar v lehote 10 

dní bezplatne vymení. 

9.7      Nábytok vykazujúci nepodstatné vady diela zhotoviteľ bezplatne vymení, respektíve opraví v 

lehote 5 dní odo dňa oznámenia predmetných vád zhotoviteľovi. 

 

Článok X. 

Zmluvné pokuty 

 

10.1  V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu tejto zmluvy riadne a včas, t.j. 

nedodaním predmetu zmluvy v potrebnom počte kusov nábytkov, druhom, typom nábytku, 

bez podstatných vád, nedodržaním termínu dodania predmetu zmluvy má objednávateľ 

právo na zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania.  

 

10.2   V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr špecifikovaných v článku 

VIII. má zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej časti ceny za 

dielo bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

 

Článok XI. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

11.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať a objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne vykonané dielo 

špecifikované v článku II. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dodaný predmet zmluvy 

prevezme na základe preberacieho protokolu, ktorý sa spíše v posledný deň dodania a 

montáže nábytku a musí byť podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. V preberacom 

protokole sa vyznačia prípadné vady diela a termín ich odstránenia. 

 

Článok XII. 

Prevod vlastníckeho práva 

 

 

12.1  Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy prejde na objednávateľa 

až po úplnom uhradení ceny za vyhotovenie predmetu zmluvy špecifikovaného v článku II. 

predmetnej zmluvy a spôsobom uvedeným v článku VIII. tejto zmluvy. 

 

Článok XIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

13.1  Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 244/2002 dohodli, že všetky 



majetkové spory, ktoré vznikli alebo v budúcnosti vzniknú z tejto zmluvy, alebo v súvislosti 

s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto dohody, ako aj spory, ktoré 

medzi nimi vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe skôr 

uzatvorených dohôd alebo zmlúv, alebo z právnych vzťahov súvisiacich s týmito dohodami 

alebo zmluvami, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik týchto dohôd alebo zmlúv sa 

budú rozhodovať v rozhodcovskom konaní v súlade so zákonom č. 244/2002 Z. z. pred 

Stálym rozhodcovským súdom ARBITER, zriadeným pri právnickej osobe LICITOR group, 

a.s., so sídlom: Tajovského 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 421 561, a to za podmienok a podľa 

pravidiel vymedzených Štatútom Stáleho rozhodcovského súdu ARBITER a jeho 

Rokovacím poriadkom a to pred jediným rozhodcom menovaným spoločnosťou LICITOR 

group, a.s. so sídlom: Tajovského 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 421 56 a to zo zoznamu 

rozhodcov na Stálom rozhodcovskom súde Arbiter. Zmluvné strany berú na vedomie, že 

rozhodcovské konanie je písomné a zaväzujú sa rozhodcovskému rozhodnutiu vydanému v 

rozhodcovskom konaní podriadiť s tým, že rozhodnutie pre zmluvné strany je konečné a 

záväzné. Tým však nie je dotknuté právo spotrebiteľa podať návrh na všeobecný súd v 

súlade s platnými predpismi v Slovenskej republike. 

 

Článok XIV.  

Záverečné ustanovenia 

 

14.1  V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve. 

14.2  Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných 

dodatkov k tejto zmluve, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými 

stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

14.3  Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. 

14.4     Zmluva nadobudne platnosť po podpise obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasle-

dujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
14.5     Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva 

rovnopisy. 

 

 

V Štúrove dňa 31.1.2013 

 

 

 

 

              za objednávateľa                                                                       za dodávateľa 

                                                                                                                           

          Ing. Endre Hogenbuch                                                               Ing. Slavomír Valach 

            konateľ spoločnosti                                                                   konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO 
K Zmluve o dielo uzavretého dňa 31.1.2013 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

Zhotoviteľ:    Lencos In s. r. o.  

Bátovce 72;  935 03 Bátovce   

Štatutárny zástupca:   Ing. Slavomír Valach – konateľ 

 

Osoba oprávnená na rokovanie  

Vo veciach zmluvných:  Ing. Slavomír Valach – konateľ 

Bankové Spojenie:    5023865982/0900  

IČO:     46475184 

DIČ:     2820007839 

IČ DPH:    SK2820007839 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 30523/N 

 

ďalej len „zhotoviteľ“  

 

Objednávateľ:  VADAŠ, s. r. o.   
Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo  

Štatutárny zástupca:   Ing. Endre Hogenbuch, - konateľ 

 

Osoba oprávnená na rokovanie  

Vo veciach zmluvných:  Ing. Endre Hogenbuch, - riaditeľ 

IČO:     34 136 215   

DIČ:     2020416068 

IČ DPH:                                             SK2020416068 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo 2077/N 

 

ďalej len „objednávateľ“ 

 

Článok II. 

Predmet dodatku 

 

2. 1   Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na nasledovných zmenách dodávaného tovaru 

(nábytku): 

 

Skriňa jednodverová 

 

- Rozmer 200 x 50 x 50 cm (v x š x h) sa mení na 207 x 45 x 42 cm 

- Materiál DTDL javor 16 mm sa mení na DTDL javor 18 mm 

- Kovová vešiaková tyč sa mení na kovovú vešiakovú výsuvnú tyč 

 

Skriňa dvojdverová 

 

- Rozmer 200 x 100 x 50 cm (v x š x h) sa mení na 207 x 90 x 42 cm 

- Materiál DTDL javor 16 mm sa mení na DTDL javor 18 mm 

- Kovová vešiaková tyč sa mení na kovovú vešiakovú výsuvnú tyč 



 

2. 2   Zhotoviteľ a objednávateľ sa ďalej dohodli, že rozsah diela sa mení nasledovne: 

 

- Skriňa jednodverová                                                                     12 ks 

- Skriňa dvojdverová                                                                     126 ks 

- Pevná posteľ bez čela s matracom                                              206 ks 

- Rozkladacia posteľ s matracmi                                                     29 ks 

 

2. 3   Cena za dielo po úpravách podľa bodov 2.1., 2.2.: 

 

 
Názov položky Počet 

ks 

Cena za kus 

v EUR bez DPH 

Celková cena 

v EUR bez DPH 

20 % 

DPH 

Celková cena 

v EUR s 

DPH 

Skriňa jednodverová 12 86 1 032,00 206,40 1 238,40 

Skriňa dvojdverová 126 140 17 640,00 3 528,00 21 168,00 

Pevná posteľ bez čela s matracom 206 145 29 870,00 5 974,00 35 844,00 

Rozkladacia posteľ s matracmi 29 250 7 250,00 1 450,00 8 700,00 

SPOLU   55 792,00 11 158,40 66 950,40 

 

Cena za dielo po úpravách podľa bodov 2.1. a 2.2. tohto dodatku je: 

 

Cena celkom bez DPH       55 792,00 Eur 

DPH 20%         11 158,40 Eur 

Cena celkom vrátane DPH       66 950,40 Eur 

 

Slovom 

(šesťdesiatšesťtisícdeväťstopäťdesiat 40/100) 
2.4.     Záruka podľa  Zmluvy o dielo sa nevzťahuje na výsuvnú vešiakovú tyč. 

2.5.     Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 

2.6.     Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre obidve zmluvné 

strany. 

 

2.7.   Dodatok sa stáva účinnou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

objednávateľa, v zmysle platných a účinných právnych predpisov. 

 

 

 

V Štúrove dňa 11.3.2013 

 

 

 

 

              za objednávateľa                                                                       za dodávateľa 

                                                                                                                           

          Ing. Endre Hogenbuch                                                               Ing. Slavomír Valach 

            konateľ spoločnosti                                                                   konateľ spoločnosti 

 


