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ZMLUVA O DIELO č. 03/2019 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1. Objednávateľ:   OBEC KLOKOČOV 

      Obecný úrad Klokočov č. 54 
     072 31  Vinné 
 
Štatutárny orgán: Ing. Monika Hudáčková, starostka obce  
Oprávnení rokovať: 
- vo veciach zmluvných a právom podpisovať  
zmeny zmluvy:  Ing. Monika Hudáčková, starostka obce 
Bankové spojenie:  Prima Banka a.s. Slovensko 
Číslo účtu:   4209761001/5600 
IBAN:                               SK86 5600 0000 0042 0976 1001 
IČO:    00 325 309  
DIČ:    2020738907 
Tel/Fax:    0918 414 737, 056/6886311 
e-mail:    obec@klokocovmi.sk 
www:   klokocovmi.sk 

     
   

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 

 
 
1. 2. Zhotoviteľ:   CFT GROUP s.r.o. 
     Lastomír 174 
     072 37 Lastomír 
     
Štatutárny orgán:   Michal Janoušek 

Oprávnení rokovať: 
- vo veciach zmluvných a právom podpisovať  

zmeny zmluvy:   Michal Janoušek 
Bankové spojenie:    Prima banka a.s. Slovensko  
Číslo účtu:     4937840001/5600 
IBAN:                                            SK4656000000005937840001 
IČO:      47090481 
IČ DPH:     SK2023732029 
Tel:      0915964612 
 
 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

mailto:obec@klokocovmi.sk
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Článok II. 
Predmet plnenia 

  
2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je varenie a výdaj stravy vo vývarovni v obci 
Klokočov, Klokočov č. 54. 
 

Článok III. 
Lehota plnenia 

 
3.1. Doba realizácie: 
- od 01.06.2019 do 31.08.2019. 
 

 
Článok IV. 

Cena 

 
4.1. Cena za zhotovenie Diela je stanovené dohodou zmluvných strán v zmysle 
zákona č. 18/1996 Zz. O cenách v platnom znení 
4.2.  Cena za zhotovenie je 1 036,- eur s DPH za kalendárny mesiac slovom: 
jedentisíctridsaťšesť eur, ktorú je objednávateľ povinný zaplatiť na základe 
fakturácie. 
 
  

Článok V. 
                            Platobné podmienky 

 
5.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že Cenu Diela zaplatí Zhotoviteľovi do 14 dní    

odo dňa obdŕžania faktúry. 
5.2. Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:  
– obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ, 
- číslo zmluvy, číslo faktúry, 
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
- označenie peňažného ústavu a číslo na ktoré sa má platiť, 
- fakturovanú sumu, 
- označenie diela, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 
 

Článok VI. 
Zodpovednosť za vady 

 
6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok Zmluvy, 
a že má vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 
6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností. 
6.3. Objednávateľ sa zaväzuje účinne spolupôsobiť so Zhotoviteľom pri napĺňaní  
tejto Zmluvy. 
6.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomnou alebo ústnou formou. 
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Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
7.1. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, raz pre každú 
zúčastnenú stranu. 
7.2. Ostatné ustanovenia neobsiahnuté v tejto Zmluve o dielo sa riadia 
obchodným zákonníkom. 
7.3. Text tejto Zmluvy možno meniť alebo dopĺňať len formou písomných 
dodatkov. 
7.4. Zániku Zmluvy - Odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, 
písomnou formou okamžitou výpoveďou. 
 
 
 
V Klokočove, dňa: 31.05.2019 
 
 
 
 
 
......................................    ................................................... 

         Objednávateľ:               Zhotoviteľ: 
OBEC KLOKOČOV 
Ing. Monika Hudáčková                 Michal Janoušek 
    starostka obce 


