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ZMLUVA O DIELO Č. 19308/FSG/2019 

 

 

uzatvorená v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb., § 536 a nasl. 
 
 
 
 

I. Zmluvné strany:      

        

Objednávateľ                       :   Obec Radoma 

Adresa:  : Radoma 45  

Štatutárny zástupca : Daniela Zelonkayová 
IČO   : 00330914 
DIČ   : 2020808922 

 
IČ DPH                   :            
Bankové spojenie              : VÚB 
IBAN                                      : SK540200 0000 0000 2132 1612 
Telefón                    : 0903 740 758 
E-mail   : obecnyuradradoma @ gmail.com          
 
ďalej ako „objednávateľ“ 

 

 

 

a 

 

 

 

Dodávateľ                                         FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.. 

Adresa:             BEDNÁROVA 10/16, 907 01 MYJAVA 

Štatutárny zástupca          Gabriela Bučencová, konateľka spoločnosti, za spol. koná samostatne      
            Lubomír Straka, konateľ spoločnosti, za spol. koná samostatne      
Osoba oprávnená jednať                Bc. Dušan Bučenec, vo veciach zmluvných i technických  
IČO           47892609 
DIČ           2024132682        
IČ DPH                           SK2024132682    
Bankové spojenie                          Československá obchodná banka, a.s. 
IBAN                                             SK6375000000004020677818 
SWIFT                                             CEKOSKBX 
Číslo účtu         4020677818/7500 
Telefón                                           034/2301 524 
GSM          0905 582 890 
E-mail          floraservis.sk@gmail.com 
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.31021/R 
 
ďalej ako „dodávateľ“ 
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II. Predmet plnenia: 
 

1. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude dodávať výrobky pre stavebnú akciu: „ Vybudovanie 
fitness ihriska v obci Radoma“ (ďalej „stavba“), v zmysle cenovej ponuky č. 19308/FSG/ 2019, zo dňa 06/09/2019, ktorá 
obsahuje i vyobrazenie prvkov a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, ako príloha č.1. 
 

RADOMA - obec RADOMA - fitness  prvky FLORA SERVIS GROUP  

p.č. názov   m.j. ks  jed.cena 
celková cena bez 

DPH 
celková cena 
vrátane DPH 

cena spolu dodávka+montáž 
s DPH 

      

1. Eliptické zariadenie 8156F dodávka ks 1 836,22 € 836,22 € 1 003,46 € 
1 224,23 € 

  Osadenie vrátane spodnej stavby montáž ks 1 183,97 € 183,97 € 220,76 € 

2. Doprava tovaru a montérov dodávka kpl 1 120,00 € 120,00 € 144,00 € 144,00 € 

DODÁVKA  CELKOM bez DPH         1 140,19 € 1 368,23 € 1 368,23 € 

 
III.  Cena diela: 

1. Celková cena za dodanie predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy o dodávke (ďalej len „zmluva“) je stanovená dohodou 
zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z., a predstavuje: 

=1.140,19 € bez DPH , t.j. 1.368,23 € s DPH 

(slovom:jedentisíctristošesťdesiatosem 23/100 EUR s DPH)  

Cena diela je definovaná ako cena najvyššie prípustná a je stanovená podľa cenovej ponuky 19308 /FSG/ 2019, zo dňa 
06/09/2018, ktorá sa stáva neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy. 

2. K cene podľa predchádzajúceho bodu bude účtovaná príslušná výška DPH podľa platných právnych predpisov Slovenskej 
Republiky platných v čase fakturácie. 

3. Fakturácia bude vykonaná nasledovne: splatnosť faktúry bude 30 dní po dodávke tovaru, zálohová faktúra nebude 
vystavená. 

 
IV. Termín realizácie diela: 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať výrobky do 30 dní odo dňa právoplatne podpísanej Zmluvy o dielo  vrátane montáže prvkov 
a pokládky gumovej dlažby, pričom objednávateľ zhotoví výkop a osadí obrubníky ( podľa dodanej dokumentácie 
zhotoviteľa), obrubníky dodá dodávateľ. 
 

V. Miesto realizácie diela: 
1. Miesto stavby:  RADOMA 

     
VI. Dodacie podmienky: 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať výrobky v dohodnutom čase a v predpísanej kvalite  
2. Objednávateľ sa zaväzuje výrobky prebrať a zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu 

 
VII. Záručná lehota, záruky: 

1. Zhotoviteľ poskytne na zrealizované dielo záruku v trvaní 60 mesiacov na oceľové časti a 24 mesiacov na drevené časti. 
Drevené časti výrobkov treba ošetrovať v závislosti na poveternostných vplyvoch, avšak min. 1x ročne. 

2. Záručná lehota k dielu podľa predchádzajúceho bodu začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia tovaru 
3. Zápis o odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný spísať ihneď pri preberaní tovaru. 

VIII. Platobné podmienky: 
1. Objednávateľ prehlasuje, že práce a dodávky, ktoré sú obsahom tejto zmluvy, má finančne zaistené v rozsahu cenovej 

ponuky zhotoviteľa. 
2. Úhrada ceny diela bude realizovaná objednávateľom na základe faktúry. 
3. Splatnosť  faktúry  vo výške je stanovená na 30 kalendárnych dní od jej odovzdania/prebratia objednávateľovi.  
4. Všetky faktúry a prípadné doklady k nim náležite, vystavené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, 

je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi na adresu jeho sídla, v 2 vyhotoveniach. Objednávateľ je oprávnený faktúru 
vrátiť v prípade ak: 

 obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje 
 obsahuje nesprávne cenové údaje 
 neplní podmienky daňového dokladu 

5. Dodávateľ je oprávnený postúpiť, resp. odpredať, akékoľvek pohľadávky voči objednávateľovi v prípade, ak sa nedodrží 
dátum splatnosti o viac ako 30 dní. 
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IX. Sankcie: 

1. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry môže zhotoviteľ uplatniť právo na úroky z omeškania vo výške 
0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania 

2. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne 
druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.     

 
X. Vlastnícke právo: 
1.      Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny ( a to aj  v prípade predaja tretej 
osobe zo strany objednávateľa),  je výlučným vlastníkom spoločnosť FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., až do doby zaplatenia koncovej 
faktúry objednávateľom. Objednávateľ dňom prevzatia znáša nebezpečenstvo škody na predmetný tovar.  
V prípade nedodržania splatnosti faktúr si spoločnosť FLORA SERVIS GROUP s.r.o. vyhradzuje právo tovar demontovať a 
objednávateľ musí zaplatiť vzniknuté náklady spojené s výrobou produktov. V prípade, ak príde k takejto situácii, tomuto bude 
predchádzať písomná výzva, ak sa objednávateľ omešká s platbou viac ako 5 dní.  

 
XI. Záverečné ustanovenia: 

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať výslovne iba na základe dohody zmluvných strán, a to vo forme písomného 
dodatku k tejto zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno 
vyhotovenie. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a uzatvárajú ju slobodne a vážne, nie v tiesni 
či za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

4. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Stálym 
rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou Najvyšší rozhodcovský súd a.s., IČO 44246480, so sídlom v Bratislave, 
zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4542/B (ďalej len „rozhodcovský súd“), ak 
žalujúca zmluvná strana podá žalobu na rozhodcovskom súde, rozhodcovské konanie bude vedené jedným rozhodcom 
podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. 

5. Touto doložkou nie je dotknuté právo navrhovateľa predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky, 
s čím zmluvné strany súhlasia. 

6. Zmluva o dielo musí byť podpísaná konateľom spoločnosti, resp. osobou oprávnenou jednať    v mene spoločnosti na 
základe výpisu z Obchodného registra, každá zmluva musí byť podpísaná modrým perom. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia 
zmluvy na webovom sídle obce Radoma  

8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely 
 
 
Za objednávateľa:                     Za zhotoviteľa:  
 
 
 
 
.........................................................                                               ....................................................................  
Starosta obce Radoma                                                                Bc. Dušan Bučenec,  
                                                                                                                 osoba oprávnená konať v mene  
                                                                                                             spoločnosti FLORA SERVIS GROUP, s.r.o  
 
 
 
Radoma, dňa: 28/10/ 2019    V Myjave dňa: : ......../........../ 2019 

mailto:floraservis.sk@gmail.com

