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Zmluva o zhotovení veci na zákazku č. 265/2020/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, primátor 

(ďalej len „Objednávateľ“) 
a 
Zhotoviteľ:  
Názov:   Ľudovít Koiš INT-EX  
Sídlo:    Borčice 259, 018 53 Borčice 
IČO:        11 937 599 
DIČ:    1020501460 
V mene ktorej koná: Ľudovít Koiš 
Register:  Okresný úrad Trenčín, číslo živnostenského registra: 302-3531 
  
 

(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: Interiérové vybavenie klientskeho centra. 

Predmetom zmluvy je zhotovenie, dodanie a montáž interiérového vybavenia klientskeho centra 
Mestského úradu  v Dubnici nad Váhom.  
Podrobná špecifikácia interiérového vybavenia klientskeho centra je prílohou č. 1 tejto zmluvy.  

 
 

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 VI tejto zmluvy. 
 
 

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. 
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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 16.11.2020 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 Mestský úrad, Bratislavská 434/9, 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. 

 
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.  
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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: 
 

26 010,00  EUR bez DPH (slovom dvadsaťšesťtisícdesať eur) 
5 202,00  EUR 20% DPH (slovom päťtisícdvestodva eur) 

31 212,00  EUR s DPH (slovom tridsaťjedentisícdvestodvanásť eur) 
  

 
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 

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. 
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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 je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda nasledujúci 

deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v platnom znení. 
 

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 08.09.2020 
 
 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
Mesto Dubnica nad Váhom     Borčice  
 
 
 
 
..............................................................   ................................................................... 
   Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor    Ľudovít Koiš INT-EX  
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Príloha č. 1  
Podrobná špecifikácia interiérového vybavenia klientskeho centra a cenová ponuka 

Klientska časť - mobiliár počet kusov jednotková 
cena v eur bez 

dph 

celková cena v eur 
bez dph 

celková cena v 
eur s dph 

Stolová doska d2690 x š700 x v36-4ks (mm) 4 123,00 492,00 590,40 
Stolová doska d2268 x š700 x v36-4ks 4 105,00 420,00 504,00 
Stolová doska d1900 x š600 x v36-4ks 4 90,00 360,00 432,00 
Stolová doska d1700 x š420 x v36-2ks 2 82,00 164,00 196,80 
Stolová doska d1920 x š700 x v36-1ks 1 102,00 102,00 122,40 
Stolová doska d980 x š400 x v36-1ks 1 73,00 73,00 87,60 
Stolová doska d1500 x š800 x v36-1ks 1 85,00 85,00 102,00 
Zásuvkový kontajner d500 x š700 x v714-9ks 9 277,00 2 493,00 2 991,60 
Skrinka dvierková d420 x š700 x v714-4ks 4 105,00 420,00 504,00 
Skrinka dvierková d850 x š420 x v714-4ks 4 127,00 508,00 609,60 
Skrinka dvierková d400 x š800 x v714-1ks 1 129,00 129,00 154,80 
Skrinka otvorená d825 x š500 x v714-16ks 16 97,00 1 552,00 1 862,40 
Skrinka otvorená d550 x š400 x v714-3ks 3 77,00 231,00 277,20 
Kochlík pre umelé kvety + úprava pre kabeláž d2164 x š300 x 
v1000-2ks 

2 477,00 954,00 1 144,80 

Zakladač d3264 x š200 x v182-4ks 4 243,00 972,00 1 166,40 
Zástena d1090 x š220 x v18-12ks 12 56,00 672,00 806,40 
Zástena d1090 x š18 x v1030-12ks 12 72,00 864,00 1 036,80 
Zástena d1920 x š18 x v1064-1ks 1 102,00 102,00 122,40 
Zástena d1700 x š18 x v1064-1ks 1 95,00 95,00 114,00 
Zástena d1500 x š18 x v1064-1ks 1 85,00 85,00 102,00 
Pult d1100 x š500 x v800-10ks 10 392,00 3 920,00 4 704,00 
Opláštenie stĺpov d520 x š370 x v3000-2ks 2 594,00 1 188,00 1 425,60 
Kuchynská a šatníková časť - mobiliár     0,00 0,00 
Skriňa spodná dvierková s vešiakom d600 x š600 x v2170-1ks 1 281,00 281,00 337,20 
Skriňa spodná zásuvková d600 x š600 x v860-1ks 1 260,00 260,00 312,00 
Skriňa spodná výsuvná s odp. košom d600 x š600 x v860-1ks 1 183,00 183,00 219,60 
Skriňa spodná výsuvná s odp. košom d600 x š600 x v860-1ks 1 183,00 183,00 219,60 
Skriňa spodná dvierková pre mikrovlnné rúry d600 x š600 x 
v2170-1ks 

1 287,00 287,00 344,40 

Skriňa vrchná dvierková d600 x š320 x v730-2ks 2 179,00 358,00 429,60 
Skriňa vrchná otvorená d600 x š320 x v730-1ks 1 115,00 115,00 138,00 
Pracovná doska d1800 x š600 x v38-1 ks 1 108,00 108,00 129,60 
Zástena vo farbe pracovnej dosky d1800 x š1O x v540-1ks 1 142,00 142,00 170,40 
Jedálenský stôl d1800 x š800 x v750-1ks 1 290,00 290,00 348,00 
šatníková skriňa dvierková d2500 x š600 x v2170-1ks 1 1 360,00 1 360,00 1 632,00 
Drez + vodovodná batéria: Blanco SET 03-0 perlovo  sivá-1ks 1 122,00 122,00 146,40 
Zasadacia časť - mobiliár     0,00 0,00 
Zasadací stôl so stredovým tubusom + úprava pre kabeláž 
d2500 x š1050 x v750-1ks 

1 1 230,00 1 230,00 1 476,00 

Komoda dvierková d2700 x š350 x v900-1ks 1 860,00 860,00 1 032,00 
Dodávka + montáž 1 4 350,00 4 350,00 5 220,00 
CENA CELKOM     26 010,00 31 212,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   6 / 6 

 
Popis materiálov použitých pre nábytok klientskeho centra 
 

Klientska časť: 
 

Farba skriniek: Egger W954 ST2 Biela perlička, hrúbka 18 mm 
Farba pracovných stolov: Egger H1334 ST9 Dub Sorano svetlý, hr. 36 mm  
Farba pultov: Egger F186 ST9 Beton Chicago svetlo šedý, hr. 36 mm 
Farba kvetináčov: Egger F186 ST9 Beton Chicago svetlo šedý, hr. 18 mm  
Farba stĺpov: Egger H1334 ST9 Dub Sorano svetlý, hr. 18 mm 
                        Egger F186 ST9 Beton Chicago svetlo šedý, hr. 18 mm  
Pohľadové a namáhané hrany, hranené ABS 2 mm 
Nepohľadové a nenamáhané hrany, hranené ABS 0,5 mm  
Zásuvky: Blum Antaro tlmené 
Pánty: Blumotion tlmené 
Nábytkové nožičky: plastové, nastavovacie  
Káblové prechodky: kovové 
Nábytkové zámky: Lehmann (1ks zámok na 1ks sedenie)  
Úchytky: hliníkové, zapustené 
Dekoračné  LED osvetlenie-pulty: 12V,6W/1bm,60 led/1bm,neutrálne svetlo 

 
Kuchynská a šatníková časť: 

 
Farba skriniek: Egger W954 ST2 Biela perlička,hr. 18 mm  
                           Egger H1334 ST9 Dub Sorano svetlý,hr. 18 mm 
Farba pracovnej dosky: Egger F274 ST9 Beton svetlý, 38 mm  
Farba zadnej dosky: Egger F274 ST9 Beton svetlý, 10 mm  
Pohľadové a namáhané hrany, hranené ABS 2 mm 
Nepohľadové a nenamáhané hrany, hranené ABS 0,5 mm  
Zásuvky: Blum Antaro tlmené 
Pánty: Blumotion tlmené 
Nábytkové nožičky: Hettich Korrekt, plastové, nastavovacie  
Odpadkový kôš: Blanco Flexon 60/3 
Nábytkové zámky: Lehmann  
Úchytky: hliníkové, zapustené 
Pracovné LED osvetlenie - kuchynská časť: 12V,15W/1bm,120 led/1bm,neutrálne svetlo  
Drez + vodovodná batéria: Blanco SET 03-D perlovo sivá 
Stolové nohy: kovové, hranaté 

 
Zasadacia časť 

 
Farba konferenčného stola: Egger H1334 ST9 Dub Sorano svetlý, hr. 36 mm  
Farba komody: Egger F274 ST9 Beton svetlý, 18 mm 
Pohľadové a namáhané hrany, hranené ABS 2 mm Nepohľadové a 
nenamáhané hrany, hranené ABS 0,5 mm Pánty: Blum tip-on 
Výklopná zásuvkovnica: VersaFlap(2 x el.zásuvka, 2 x data RJ45,1 x HDMl) - 2ks 
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