
Zmluva o dielo Fólie č. - B5093M0050-F

Uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a ďalších zákonov 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 
znení neskorších zmien a doplnkov

ZHOTOVITEĽ         
                                                           
NEXT Dvere, s r. o.
Galvaniho 15/A 
821 04 Bratislava
Tel: +421243191626 /00421918723148
www.dverenext.sk, e-mail: dverenext@dverenext.sk                       
IČO: 44401558, IČ DPH: SK202226977226                                  
Zapísaná v OR Bratislava 1 Odiel : Sro; Vložka č45859/B 
  
Osoby oprávnené k jednaniu:  
Vo veciach zmluvných:   Miroslav Rakický

 OBJEDNÁVATEĽ   
Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava
IČO: 17336236 , IČ DPH: SK2020890432

Osoby oprávnené k jednaniu: 
Vo veciach zmluvných: 

I. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je montáž fólie na sklo typu SCX v rozsahu približne 23,18 m².

II. Miesto vykonania montáže diela
Miestom vykonania diela bude: Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava.

III. Doba vykonania diela
1) Montáž fólie bude po dohode vykonaná dňa: 
2) Predpokladom platnosti uvedených termínov je splnenie povinností objednávateľom v súlade 
s článkom V. a VIII. tejto zmluvy. V prípade ich nesplnenia nie je zhotoviteľ povinný uvedené 
termíny  splniť  a  z  takého  nesplnenia  pre  neho  nevyplývajú  žiadne  sankcie  ani  povinnosť 
náhrady škôd. Po splnení všetkých bodov článku V. a VIII. tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený 
navrhnúť nové termíny ukončenia montáží.
3)  Presné  termíny  montáže  budú  stanovené  dohodou  objednávateľa  a  zhotoviteľa.  Pokiaľ 
prebieha  montáž  v  prostredí  vystavenom poveternostným vplyvom  a  podmienky nedovoľujú 
vykonávať montáž (hlavne v prípade teplôt pod + 5 stupňov Celzia) v dohodnutom termíne, nie 
je  zhotoviteľ  povinný  vyššie  uvedené  termíny  splniť  a z takéhoto  nesplnenia  pre  neho 
nevyplývajú žiadne sankcie ani povinnosť náhrady škôd. Nové termíny montáží budú stanovené 
dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
4)  V prípade nesplnenia termínu montáže z viny zhotoviteľa,  zaväzuje sa zhotoviteľ  uhradiť 
objednávateľovi  zmluvnú  pokutu  vo  výške  0,2%  z celkovej  ceny  bez  DPH  za  každý  deň 
omeškania, maximálne však do výše 5% celkovej ceny bez DPH. Z takéhoto nesplnenia termínu 
montáže nevyplývajú pre zhotoviteľa žiadne iné sankcie, než vyššie uvedené, ani povinnosti 
náhrady škôd.
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5) Pokiaľ zhotoviteľ neodstúpi od tejto zmluvy, jednotlivé termíny plnenia stanovené v ods. 1,  sa 
posúvajú v závislosti na skutočnom termíne odovzdania  miesta montáže.

IV. Vykonanie a odovzdanie diela
Zhotoviteľ  splní  svoj  záväzok  vykonať  dielo  podľa   predmetu  tejto  zmluvy,  jeho  riadnym  a 
včasným ukončením a odovzdaním objednávateľovi v mieste vykonávania diela v termíne podľa 
čl. III. bod 1) O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací protokol, ktorý podpíšu obe strany. 
Ako odovzdávací protokol môže slúžiť  tiež dodací list podpísaný obomi stranami. Pre prípad 
neúčasti objednávateľa pri odovzdaní diela je možné  odovzdávací protokol podpísať tiež dvomi 
svedkami. Strany si dohodli povinnosť objednávateľa prevziať dielo, pokiaľ má iba vady, ktoré 
ani samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia užívaniu predmetu diela, ani ich podstatne 
nesťažujú.

V. Práva a povinnosti objednávateľa
1) Objednávateľ je povinný prevziať jednotlivé časti diela v deň ich dokončenia a niesť od tohto 
okamihu plnú zodpovednosť za všetky škody spôsobené na odovzdaných častiach diela. 
2) Objednávateľ je povinný zaistiť v deň montáže prítomnosť zodpovednej osoby, ktorá odovzdá 
pracovníkom  zhotoviteľa  miesto  montáže  a zoznámi  ich  s miestnymi  predpismi  bezpečnosti 
práce a protipožiarnymi predpismi. 
3)  Objednávateľ  sa zaväzuje poskytnúť  zhotoviteľovi  patričnú súčinnosť,  ktorá je potrebná k 
vykonaniu diela a je špecifikovaná touto zmluvou. Objednávateľ je povinný zaistiť voľný prístup k 
zaskleným plochám zo strany montáže fólií, a to najmenej 150 cm kolmo k zaskleným plochám. 
Pre montáž vo výške nad 3 m od podlahy zaistí  objednávateľ  zodpovedajúce lešenie podľa 
predpisov a noriem platných v SR.
4) Objednávateľ potvrdzuje a je zodpovedný za to, že hrúbka skla pre montáž bezpečnostných 
fólií o sile nad 300 µm je minimálne 3 mm. 
( Požadovanú informáciu o hrúbke skla si overte v montážnom liste od dodávateľa okien alebo 
priamo u dodávateľa okien )
5) Objednávateľ potvrdzuje a je zodpovedný za to, že okná s viac ako jedným sklom nie sú 
plnené  inzertnými  plynmi.  Objednávateľ  je  zodpovedný  za  akúkoľvek  škodu  vzniknutú  v 
súvislosti so zanedbaním tejto zodpovednosti.
6) Objednávateľ zaistí, aby rámy a sklá určené pre montáž boli zbavené hrubých nečistôt a tmel 
čerstvo zasklených okien bol starší ako 4 týždne.
7) Objednávateľ je povinný zaistiť  pred montážou bezprašné prostredie a priestor dostatočných 
rozmerov, kde bude možno materiál určený k montáži pripravovať. Pretože úplnú bezprašnosť 
štandardného prostredia,  v ktorom budú fólie inštalované,  nie  je  možné zaistiť,  objednávateľ 
berie  na  vedomie,  že  môže  nastať  situácia,  keď  drobné  nečistoty  ostanú  medzi  sklom 
a nainštalovanou fóliu. Tieto nečistoty sa nedajú úplne vylúčiť, neovplyvňujú funkciu fólie a nie 
sú vadou diela ani dôvodom pre reklamáciu.
8) Objednávateľ je povinný zaistiť, aby v miestnostiach, kde bude vykonávaná  montáž, nebol 
pohyb ďalších osôb ani neboli vykonávané iné práce súčasne s montážou fólií.
9) Objednávateľ sa zaväzuje zoznámiť budúceho užívateľa s podmienkami prevádzky a údržby 
fólií  na  sklo,  hlavne  so  zákazom  akejkoľvek  manipulácie  so  sklenenými  plochami  (hlavne 
umývania okien zo strany fólie, lepení nálepiek a pod.) najmenej 8 týždňov po montáži fólií. 
Objednávateľ sa taktiež zaväzuje zaistiť vo vnútornej miestnosti s inštalovanými fóliami po dobu 
6 týždňov teplotu dostatočnú k tomu, aby nedošlo k zamrznutiu neodparenej vody pod fóliou. 
Porušenie ktorejkoľvek z týchto povinností má za následok stratu záruky na vykonané dielo.
10)  Po  uplynutí  8  týždňov  je  možné  fóliu  umývať  vodou  a gumenou  stierkou.  K čisteniu 
a lešteniu je najlepšie použiť papierové servítky. Zásadne nie je dovolené pri čistení používať 
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škrabky či iné ostré predmety. Neodporúča sa lepiť na fólie nálepky s agresívnymi chemickými 
lepidlami ani fólie vystavovať iným chemickým látkam, hlavne prchavým.
11)  Objednávateľ  berie  na  vedomie,  že zhotoviteľ  nezaručuje farebnú  jednotnosť  fólií  toho 
istého druhu, pokiaľ budú znovu objednané kedykoľvek v budúcnosti, alebo i súčasne, avšak 
mimo rámec tejto zmluvy o dielo. Ďalej objednávateľ berie na vedomie, že pokiaľ je slnečná 
plocha väčšia než rozmer fólie, je nutné fóliu v dohodnutom mieste napojiť.
12) Objednávateľ  je povinný zaistiť  miesto montáže v súlade s touto zmluvou a jej  prílohami 
najmenej  dva  pracovné  dni  pred  dohodnutým  termínom  každej  montáže.  Pokiaľ  nie  je 
objednávateľ  schopný  zaistiť  pripravenosť  miesta  montáže  včas,  je  povinný  oznámiť  túto 
skutočnosť najmenej  päť pracovných dní pred dohodnutým termínom montáže zhotoviteľovi. 
Pokiaľ tak neurobí, je objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté  zhotoviteľovi tým, 
že jeho pracovníkom nebola umožnená montáž, hlavne cestovné a prestoje pracovníkov.
13) Objednávateľ berie na vedomie, že zafarbené fólie absorbujú v určitom množstve tepelnú 
energiu a zvyšujú tak dilatáciu skiel. V prípade príliš tesného zarámovania skiel môže prísť k ich 
popraskaniu. Objednávateľ potvrdzuje, že sklá majú dostatočnú dilatačnú špáru, a že berie na 
svoju zodpovednosť a náklady vyššie uvedené riziko popráskania skiel.

VI. Práva a povinnosti zhotoviteľa
1) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a zodpovednosť.
2) Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním diela tretiu osobu, pričom má zhotoviteľ zodpovednosť, 
ako by dielo vykonal sám.
3) Ak zistí  zhotoviteľ pri vykonávaní diela skryté prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie diela 
dohodnutým  spôsobom,  je  zhotoviteľ  povinný  oznámiť  to  bez  zbytočného  odkladu 
objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Do dosiahnutí dohody o zmene diela je zhotoviteľ 
oprávnený  vykonávanie  diela  prerušiť  a na  dobu  tohto  prerušenia  montáže  sa  nevzťahuje 
sankcia podľa článku III. bodu 4. tejto zmluvy.

VII. Cena za dielo
Ceny za materiál sú účtované vrátane prerezov (odrezky). Cena diela je stanovená dohodou v 
súlade s ustanoveniami zákona č. 526/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a je :

bez DPH 999.51,- €         DPH  199.90,- €         CENA CELKOM   1199.41,- €

VIII. Platobné podmienky
1) Objednávateľ je povinný  uhradiť zálohovú faktúru v lehote splatnosti 7 dní  odo dňa jej 
vystavenia vo výške  719.65,- € , a to na:

účet  firmy:  NEXT  Dvere,  s.  r.  o;   č.u.  0633320688/0900  Slovenská  Sporiteľňa,  a.s.; 
variabilný symbol použiť č.  Faktúry

2) Po dokončení diela vystaví zhotoviteľ faktúru, ktorá je splatná na účet firmy NEXT Dvere, s. r. 
o..  Pre prípad, že dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu s úhradou ceny,  zaväzuje sa 
objednávateľ  uhradiť  úrok  z  omeškania  vo  výške  0,2%  z  dlžnej  čiastky  denne,  a  to  so 
splatnosťou piatich dní po obdržaní vyúčtovania, a to spôsobom, ktorý zhotoviteľ určí.
3) V prípade, že objednávateľ požaduje prevedenie diela vo dvoch alebo viacerých fázach je 
zhotoviteľ  oprávnený fakturovať  skutočne vykonané  práce a  dodávky za  každú časť  zvlášť. 
Zhotoviteľ  je  oprávnený  pozastaviť  vykonávanie  diela  pokiaľ  je  objednávateľ  v omeškaní  s 
úhradou zálohy alebo faktúry za niektorú z predchádzajúcich častí diela.

IX. Záruka za dielo a vady diela
1)  Zhotoviteľ  poskytuje  objednávateľovi  záruku na vady spôsobené zhotoviteľom v dĺžke  24 
mesiacov  od  dňa  odovzdania  diela.  V  prípade  porušenia  podmienok  tejto  zmluvy 
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objednávateľom, hlavne porušenie bodu V. a VIII., nenesie zhotoviteľ zodpovednosť za prípadné 
vady diela. Zhotoviteľ nenesie záruku za vady, ktoré sú spôsobené nesprávnym užívaním alebo 
údržbou fólií, hlavne pokiaľ je toto v rozpore s pravidlami stanovenými v tejto zmluve.
2) Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v dobe jeho odovzdania a za vady diela, 
ktoré vznikli po odovzdaní diela, keď sú spôsobené porušením povinností zhotoviteľom. Vady 
diela,  ktoré neovplyvňujú  závažne funkcie  prevedeného diela  nie  sú dôvodom k neprevzatiu 
diela.  Objednávateľ  má právo uviesť  vady diela  v odovzdávacom protokole a požadovať  po 
zhotoviteľovi stanovenie záväzného termínu ich odstránenia.
3)  Zhotoviteľ  nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 
objednávateľom, keďže  zhotoviteľ na nevhodnosť takýchto pokynov upozornil a objednávateľ 
na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
4)  V prípade vykonania  náhradného diela  je  objednávateľ  povinný vrátiť  zhotoviteľovi  vadné 
dielo v stave, v akom mu bolo odovzdané.

X .Ukončenie zmluvného vzťahu
Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením jednej zo strán v 
prípade hrubého porušenia zmluvy  druhou stranou.  Za takéto  hrubé porušenie  sa  považuje 
hlavne nezaplatenie dohodnutej zálohy a ceny v stanovených termínoch, nepripravené miesto 
montáže k odovzdaniu zhotoviteľovi, ďalej porušenie článku V., VI. a VIII. atd.

XI. Záverečné ustanovenia
1) Túto zmluvu je možné meniť  a doplňovať,  iba písomnými dodatkami,  ktoré sú podpísané 
obidvomi stranami. Táto zmluva je v dvoch vyhotoveniach, z nich jedno dostane objednávateľ a 
jedno zhotoviteľ.
2)  V prípade vypovedania tejto zmluvy zo strany objednávateľa prepadá uhradená záloha v 
prospech  zhotoviteľa.  Pokiaľ  objednávateľ  vypovie  túto  zmluvu  pred  uhradením  zálohy,  je 
povinný uhradiť zhotoviteľovi vzniknuté náklady, a to hlavne náklady na pracovní silu a dopravu 
podľa platných cenníkov firmy NEXT Dvere s.r.o.  V prípade hrubého porušenia tejto zmluvy 
objednávateľom  má  zhotoviteľ  právo  túto  zmluvu  vypovedať  a uhradená  záloha  prepadá  v 
prospech zhotoviteľa.
3) Objednávateľ potvrdzuje, že bol zoznámený s typom, hrúbkou a farbou fólií, ktorých dodávka 
je predmetom tejto zmluvy a objednávateľ súhlasí so všetkými parametrami.
4)  Až  do  úplného vyrovnania  všetkých  záväzkov objednávateľa  u zhotoviteľa,  hlavne podľa 
odstavcov  VII.  a  VIII.  tejto  zmluvy,  je  dielo,  ktoré  je  predmetom  tejto  zmluvy,  majetkom 
zhotoviteľa.  Zhotoviteľ  nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté objednávateľovi  pri 
uplatnení vlastníckych práv zhotoviteľa.
5) Obe strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich pravej  a 
slobodnej vôle.

Príloha : A -  cenová ponuka zaslaná e-mailom.

V Bratislave, dňa 

         ............................................                      ....................................................
      Zhotoviteľ                                                         Objednávateľ
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