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Zmluva o zhotovení veci na zákazku č. 244/2020/RSM 
uzatvorená podľa § 644 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 
 

Objednávateľ: 
Názov:   Mesto Dubnica nad Váhom   
Sídlo:    Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO:    00 317 209 
DIČ:   2021339276 
Registrovaný pre daň podľa § 7 a 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. 
V mene ktorej koná: Mgr. et Mgr. Peter Wolf 

(ďalej len „Objednávateľ“) 
a 
Zhotoviteľ: 
Názov:   PAMARCH, s.r.o. 
Sídlo:    Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra 
IČO:        46 282 041 
DIČ:    202 330 7088 
V mene ktorej koná: Ing. Ján Kresan 
Register:  Okresný súd v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29502/N    
 
(ďalej len „ Zhotoviteľ“) 

 
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o zhotovení veci na zákazku (ďalej len „zmluva“): 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zhotovením veci sa na účely tejto zmluvy rozumie: Logo mesta v podchode Dubnica nad 

Váhom. 
Predmetom zmluvy je zhotovenie 3D loga mesta Dubnica nad Váhom a jeho dodávka 
a inštalácia na  cementotrieskových doskách na troch vstupoch do podchodu v rozsahu:   

• konštrukcia pre podklad z cementotrieskových dosiek, hrúbka dosky 12 mm, kotvené 
skrutkovaním, vrátane kotvenia a spojovacieho materiálu. Rozmery jednotlivých čelných stien 
na obloženie: 
5,10 x 3,80 m  
3,77 x 3,65 m 
5,27 x 3,65 m  

• farebné 3D LED svetelné logo (hrúbka 6 cm, svietivosť 2100 lm/m2, UV úprava, farba podľa 
zadania objednávateľa): 
2 ks s rozmermi 3640 x 930 x 60 mm  
1 ks s rozmermi 2550 x 2060 x 60 mm 

 
2. Vec sa považuje za riadne odovzdanú od okamihu, kedy objednávateľ potvrdí prevzatie veci svojím 

podpisom na odovzdávacom a preberacom protokole. 
 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok stanovených touto zmluvou 
zhotoviť pre objednávateľa vec špecifikovanú v článku I bode 1. tejto zmluvy a objednávateľ sa 
zaväzuje zhotovenú vec od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jej 
zhotovenie špecifikovanú v článku V tejto zmluvy. 
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Článok III 

Zhotovenie a odovzdanie veci 
 
1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť pre objednávateľa vec na vlastné náklady  a na vlastné 

nebezpečenstvo riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Zhotoviteľ je 
povinný pri zhotovovaní veci postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať všetky príslušné 
záväzné technické normy, ktoré sa na zhotovovanie veci vzťahujú. 

 
2. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť vec osobne, resp. prostredníctvom svojich kvalifikovaných a odborne 

spôsobilých zamestnancov, za ktorých činnosť zodpovedá tak, akoby ju vykonával osobne. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený dať vec na vlastnú zodpovednosť zhotoviť tretej osobe.  

 
3. Zhotoviteľ zhotoví dohodnutú vec samostatne a pri určení spôsobu zhotovenia veci je viazaný 

pokynmi objednávateľa. 
 
4. Zhotoviteľ je povinný obstarať materiál a iné prostriedky potrebné na zhotovenie veci. Kúpna cena 

tohto materiálu a prostriedkov je zahrnutá v cene za zhotovenie veci. 
 
5. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť vec najneskôr do 07.09.2020 a najneskôr v tento deň ju aj odovzdať 

objednávateľovi. Zhotoviteľ môže po predchádzajúcej ústnej dohode s objednávateľom vec 
zhotoviť a odovzdať aj pred týmto dátumom. 

 
6. Miestom odovzdania veci je podchod pri SPŠ, parcely CKN 800/6, 1000/34, 1000/35, k. ú. Dubnica 

nad Váhom. 
 
7. Pred odovzdaním zhotovenej veci je zhotoviteľ povinný umožniť objednávateľovi oboznámiť sa s 

ňou. V prípade ak bude objednávateľ po oboznámení sa so zhotovenou vecou požadovať jej ďalšiu 
úpravu, je zhotoviteľ povinný túto vykonať len vtedy, ak medzi zhotoviteľom a objednávateľom 
dôjde k dohode o primeranom zvýšení ceny za zhotovenie veci. Dohoda o zvýšení ceny za 
zhotovenie veci nie je však potrebná v prípade, ak má vec vady, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, 
a ktoré je z tohto dôvodu povinný bezodplatne odstrániť. 

 
8. Prevzatie veci objednávateľ zhotoviteľovi písomne potvrdí podpisom odovzdávacieho 

a preberacieho protokolu. Bez písomného potvrdenia nie je zhotoviteľ povinný vec odovzdať. 
 
9. Objednávateľ nie je povinný prevziať od zhotoviteľa vec v prípade, ak má zhotovená vec vady, 

ktoré bránia jej riadnemu užívaniu. 
 

10. V prípade nedodržania zmluvne dohodnutých termínov zhotoviteľom má objednávateľ právo 
požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za zhotovenie veci 
s DPH (Článok VI tejto Zmluvy) za každý deň omeškania a táto pokuta bude odpočítaná z 
fakturovanej čiastky. 

 
 

Článok IV 
Omeškanie objednávateľa s prevzatím veci 

 
1. Po uplynutí lehoty na zhotovenie veci uvedenej v bode 5 článku III tejto zmluvy je objednávateľ 

povinný od zhotoviteľa vec prevziať.  
 

2. Ak si objednávateľ nevyzdvihne vec ani v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy bol na jej 
prevzatie zo strany zhotoviteľa po prvý krát vyzvaný, má zhotoviteľ právo s vecou voľne nakladať, 
vrátane práva vec predať. Zhotoviteľ je však vždy povinný o zamýšľanom predaji veci 
objednávateľa vopred písomne upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie 
veci. Výzvu na prevzatie veci zhotoviteľ objednávateľovi zašle na adresu uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy, prípadne na inú novšiu adresu, ktorú mu objednávateľ oznámil. 
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3. Ak dôjde k predaju neprevzatej veci, vyplatí zhotoviteľ objednávateľovi výťažok z jej predaja po 
odpočítaní neuhradenej ceny za zhotovenie veci, poplatku za uskladnenie veci a nákladov predaja. 
Právo na vydanie výťažku z predaja musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa. 

 
4. Ak sa zhotoviteľovi nepodarí neprevzatú vec speňažiť, alebo iným spôsobom s ňou účelne naložiť, 

má zhotoviteľ právo na zaplatenie ceny za zhotovenie veci aj bez toho, aby došlo k jej odovzdaniu.  
 

Článok V 
Nebezpečenstvo škody na veci a vlastnícke právo k veci 

 
1. Nebezpečenstvo škody na veci znáša až do okamihu odovzdania veci zhotoviteľ. Odovzdaním veci 

prechádza nebezpečenstvo škody na veci na objednávateľa.  
 

2. Vlastníkom veci je až do okamihu odovzdania veci zhotoviteľ. Odovzdaním veci prechádza 
vlastnícke právo k vykonanému dielu na objednávateľa.  

 
 

Článok VI 
Cena za zhotovenie veci 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie veci vo výške stanovenej 

dohodou zmluvných strán v sume: 
 

 12 239,79 EUR bez DPH (slovom: dvanásťtisícdvestotridsaťdeväť eur a 79 centov) 
 2 447,96 EUR 20% DPH (slovom: dvetisícštyristoštyridsaťsedem eur a 96 centov) 
 14 687,74 EUR s DPH (slovom: štrnásťtisícšesťoosemdesiatsedem eur a 74 centov) 

 
2. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za zhotovenie veci vzniká okamihom odovzdania veci. 

 
3. Fakturácia bude uskutočnená do troch dní od prevzatia veci objednávateľom, pričom  podkladom 

pre vypracovanie faktúry bude Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí veci, podpísaný 
oprávneným zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa. 
 

4. Cenu za zhotovenie veci zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia 
faktúry objednávateľovi.  

 
 

Článok VII 
Zodpovednosť za vady veci 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má zhotovená vec pri odovzdaní veci objednávateľovi, ako aj 

za vady, ktoré sa na veci vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. 
 
2. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného objednávateľom 

alebo nevhodnosť pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ objednávateľa na takúto vadnosť 
materiálu alebo nevhodnosť pokynov pred zhotovením veci neupozornil.   

 
3. Záručná doba je 24 mesiacov. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list, v ktorom 

bude uvedená dĺžka záručnej doby a podmienky a rozsah záruky.  
 

4. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci. Ak však objednávateľ prevzal vec až po dni, 
od ktorého mal povinnosť ju prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť. 

 
5. Ak má vec vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 

bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu po jej 
vytknutí.  

 
6. Ak má vec vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má 
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objednávateľ právo na odstúpenie od tejto zmluvy. To isté právo má objednávateľ aj v prípade 
výskytu odstrániteľnej vady, ak pre jej opätovné vyskytnutie alebo pre väčší počet takýchto vád 
nemôže vec riadne užívať.  

 
7. Ak má vec vadu, ktorú nemožno odstrániť, avšak jej existencia nebráni riadnemu užívaniu veci, má 

objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny za zhotovenie veci. 
 

8. Práva zo zodpovednosti za vady musí objednávateľ u zhotoviteľa uplatniť najneskôr do uplynutia 
záručnej doby; inak zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do odstránenia 
vytknutej vady sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi 
potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil, ako aj o vykonaní opatrení na 
odstránenie vytknutej vady a o čase ich trvania. 

 
 

Článok VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  
 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 
3. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných strán 

písomnými dodatkami.   
 
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a jeden objednávateľ.   
 
5. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva vyjadruje ich 

skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa 02.09.2020 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
Mesto Dubnica nad Váhom     PAMARCH, s.r.o.   

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

Ing. Milan Blaško         Ing. Ján Kresan 
vedúci stavebného úradu, konateľ spoločnosti 
odd. investičnej výstavby,  
životného prostredia a dopravy 
na základe poverenia primátora 

 
     
 
 
 
 


