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Vzorová zmluva                       č. 14 
 
 

Zmluva o dielo 
uzavretá v zmysle § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.,  Občiansky zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov medzi 
 

Čl. I Zmluvné strany 
 
1. Zhotoviteľ: 
 
Obchodné meno/ Názov: 
Miesto podnikania/ Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu: 
Bankové spojenie: 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ____, Oddiel: ______, Vložka č.______ 
Zastúpený: 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
 
2. Objednávateľ: 
 
Mano a priezvisko: 
Rodné číslo: 
Trvalé bydlisko: 
Číslo účtu: 
Bankové spojenie: 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ uzatvárajú túto zmluvu o dielo 
(ďalej len „Zmluva“). 
 

Čl. II 
Predmet Zmluvy 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo, ktoré je špecifikované 

v čl. III tejto Zmluvy  a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonané 
dielo dohodnutú cenu. 

2. Zhotoiteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastnú zodpovednosť a na svoje 
nebezpečenstvo. 

3. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa nákresov a technickej dokumentácie, ktorá je prílohou 
č. 1 tejto Zmluvy. 
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Čl. III  
Dielo 

 
Záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo spočíva v: 
• dodaní a zmontovaní kuchynskej linky, ktorej nákres je uvedený v prílohe č. 1 tejto 

Zmluvy vrátane všetkých komponentov;  
• namontovaní drezu, syfónu, batérie, vstavaných spotrebičov, ktorých súpis je 

uvedený v prílohe č. 2 tejto Zmluvy a ktoré Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi. 
  

Čl. IV 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude vykonané jeho pracovníkmi, ktorý majú na 

vykonávanie takýchto prác potrebnú kvalifikáciu a dielo bude vykonané v súlade 
s platnými predpismi a technickými normami.  

2. Objednávateľ za zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi prístup do svojho bytu, 
v ktorom sa dielo podľa tejto Zmluvy vykoná a poskytne Zhotoviteľovi ďalšiu 
potrebnú súčinnosť. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že komponenty, ktoré sa majú namontovať do kuchynskej 
linky a ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto Zmluvy odovzdá Zhotoviteľovi na jeho 
požiadanie. 

4. Zhotoviteľ prehlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy si zhotovil všetky potrebné 
merania, obhliadol si miestnosť, v ktorej má byť dielo vykonané a podpisom tejto 
Zmluvy potvrdzuje, že je spôsobilý požadované práce podľa tejto Zmluvy vykonať. 
Taktiež sa zaväzuje informovať Objednávateľa o akýchkoľvek vadách, na ktoré dôjde 
v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto Zmluvy.  

 
 

Čl. V 
Čas vykonania a odovzdania diela 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ začne s vykonávaním diela podľa tejto 

Zmluvy do 1 týždňa odo dňa podpísania tejto Zmluvy a minimálne 2 dni vopred bude 
Objednávateľa informovať o presnom čase začatia vykonávania diela. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude vykonané a odovzdané Objednávateľovi 
najneskôr do 5 dní odo dňa  začatia s prácami podľa bodu 1. Odovzdanie sa vykoná 
po obhliadke diela a odovzdané bude na základe odovzdávacieho a preberacieho 
protokolu.  

3. Pred odovzdaním diela si Objednávateľ dielo obhliadne za prítomnosti Zhotoviteľa. 
V prípade, že sa pri obhliadke diela zistia vady alebo nedostatky, tieto budú pri 
obhliadke spísané Objednávateľom. Spísané vady Objednávateľ a Zhotoviteľ 
prerokujú a dohodnú sa na dobe, v ktorej budú vady a nedostatky Zhotoviteľom 
odstránené. 

4. Po odstránení vád a nedostatkov podľa bodu 3 bude opäť dielo obhliadnuté 
Objednávateľom a Zhotoviteľom a po zistení, že dielo je bez vád bude dielo 
odovzdané podľa bodu 2 tohto článku.  

 
 
 
 
 
 

Čl. VI 
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Následky porušenia Zmluvy 
 
1. V prípade, že bude Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela podľa tejto Zmluvy, 

zaväzuje sa Objednávateľovi zaplatiť za každý deň z omeškania 3% z ceny za dielo 
dohodnutej v tejto Zmluve. Zaplatenie tejto sumy (penále) sa vykoná započítaním 
proti cene za dielo podľa tejto Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ však nie je v omeškaní v prípade, že Objednávateľ Zhotoviteľovi 
neposkytol potrebnú súčinnosť pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy. 

3. V prípade, že vady a nedostatky zistené pri obhliadke diela podľa čl. V bod 3 tejto 
Zmluvy odstránené, Objednávateľ nie je povinný do času odstránenia týchto vád 
a nedostatkov doplatiť cenu za dielo. V prípade omeškania s odstraňovaním zistených 
vád a nedostatkov sa použije primerane ustanovenie bodu 1 tohto článku.     

 
Čl. VII. 

Cena za dielo a spôsob jej platenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že  Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi 5 000,- Eur ako 
konečnú cenu za dielo podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude cenu 
diela navyšovať. V prípade, že by sa mala cena za dielo akokoľvek zvyšovať, musí byť 
toto zvýšenie dohodnuté medzi Zmluvnými stranami  a dohoda musí mať písomnú 
formu dodatku k tejto Zmluve.   

 
2. Cena za dielo je splatná nasledovne:  
 
- 2 000,- Eur zaplatí Objednávateľ  v deň podpísania tejto Zmluvy v hotovosti k rukám 

Zhotoviteľa (osoby oprávnenej na prebratie kúpnej ceny). Zhotoviteľ je povinný vydať 
Objednávateľovi potvrdenie o zaplatení časti ceny za dielo. 

- 3 000,- Eur zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi po odovzdaní diela v hotovosti 
k rukám Zhotoviteľa (pracovníka oprávneného na prebratie kúpnej ceny), ktorý je mu 
povinný vydať potvrdenie o prijatí zvyšnej časti kúpnej ceny. 

 
 

Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Vzťahy Zmluvných strán, ktoré Zmluva výslovne neupravuje, najmä zodpovednosť za 

vady,  sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných 
platných predpisov Slovenskej republiky. 

 
2. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 

Zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými 
stranami. 

 
3. Účastníci podpisom tejto Zmluvy zároveň potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je 

ničím obmedzená a sú plne spôsobilí na právne úkony. 
 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, 
táto bola spísaná na základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným 
vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani 
za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy. 

 
5. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami.  
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6. Táto Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu 
jedno vyhotovenie pre Objednávateľa a jedno pre Zhotoviteľa. 

 
 

 
V  .........................dňa.................   
 
 
 
 
_____________________                                                            _______________    
 
          Objednávateľ         Zhotoviteľ 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


