
Zhotovitel': 
obchodné meno : 
sídlo: 
IČO: 
IČIDPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Swiftcode: 
Telefón 
E-mail /web: 
Objednávateľ: 

Zmluva na dodávku plastových okien a dverí 
uzavretá v zmysle obchodného zákonníku v znení neskorších predpisov 

Článok I. 
Zmluvné strany 

PROFIOKNO SK, s r.o. 
Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina 
44 502851 
SK20 22715486 
vedený v Tatra banka a.s. 

TATRSKBX 

zilina(@profioknosk.eu.www.profioknosk.cu 

obchodné meno/ meno a priezvisko, dátum narodenia 
sídlo/ trvalo bytom: 

Obec Oščadnica 
Obecný úrad v Oščadnici, Nám. M. Bemáta č.745, 023 O 1 
00314170 IČO: 

DIČ: 
Telefón: 
e•mail: 

2020421513 

Článok II. 

Predmet zmluvy 
1. Predmetom zmluvy je dodávka tovaru na hore uvedenej adrese objednávateľa. Montáž a záruku podľa obchodného zákonníka vykonáva samostatná 
montážna skupina/ fakturačná adresa: Samuel Kubjatko, Čadečka 514, 022 01 Čadca, IČO: 37587820, ktorá je uvedená na samostatnej faktúre a nie je
súčasťou tejto zmluvy. Súčasť tejto zmluvy je len uvedenie ceny za montáž bez DPH v článku IV.

Článok III. 
Doba zhotovenie a prevzatia diela 

1. Konkrétny deň a čas zahájenia montáže v mieste plnenia oznámi zhotoviteľ za účelom zaistenia súčinnosti objednávateľovi telefonicky. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dodanie podľa tejto zmluvy za podmienky stavebnej pripravenosti. Zhotoviteľ má právo na predÍžení doby 

zhotovenia v prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany objednávateľa alebo nepripravenosti miesta montáže.  

Článok IV. 
Cena a platobné podmienky 

1.   Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu , ktorá je stanovená dohodou zmluvných strán spolu vo výške za tovar s DPH + montáž bez DPH. 

7 917,68 
...................... € 

2. Nárok na zaplatenie ceny dodávky vzniká zhotoviteľovi dodaním. Vykonaním sa rozumie deň dokončenia montáže a odovzdania tovaru objednávateľovi. V 
pripade, ak objednávateľ montáž neumožní či neprevezme tovar , má zhotoviteľ nárok na úhradu ceny v deň, ktorý bol ako tennín montáže určený zhotoviteľom. 
Zhotoviteľ môže poskytnúť dlhšiu lehotu splatnosti ceny, ktorú oznámi objednávateľovi. 
3. Objednávateľ je povinný podľa dohody uhradiť zhotoviteľovi zálohu vo výške. 

3 958,84 PP VS: 99220035 
............ € 

Záloha je vratná do uvedenia do výrobného procesu 
4. Cena tovaru alebo v pripade poskytnutia zálohy doplatok ceny tovaru je splatná v hotovosti v deii odovzdania objednávateľovi. Uhradiť cenu 
tovaru môže objednávateľ tiež prevedením tejto ceny na účet zhotoviteľa tak, aby bola zhotoviteľovi pripísaná na účet najneskôr v deň odovzdania. 
5. Povinnosť objednávateľa prevziať tovar a uhradiť cenu podľa predchádzajúceho bodu nie je dotknutá prípadnou reklamáciou tovaru alebo 
drobnými vadami tovaru nebrániacimi jeho prevzatiu. Objednávateľ je povinný prevziať tovar do 60 dní odo dňa výzvy k montáži od zhotoviteľa. Ak 
objednávateľ odmietne tovar prevziať, zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy a dielo nevykonať. Záloha je nevratná. 
6. V pripade porušenia povinnosti objednávateľa zaplatiť cenu za tovar riadne a včas podľa tohto článku zmluvy alebo v pripade omeškania 
objednávateľa s prevzatím tovaru sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške O, 1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania objednávateľa. 
7. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za tovar je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
8. Zhotoviteľ môže požadovať primerané zvýšenie ceny, ak sa pri realizácii objaví potreba prevedenia takých činností a úkonov, bez ktorých nejde montáž 
dokončiť, a ktoré neboli v cene zahrnuté pretože ich nebolo možné predvídať pri cenovej ponuke. 
9. Zhotoviteľ nie je v omeškaní a nezodpovedá za škodu vzniknutú omeškaním s dodávkou tovaru kupujúcemu v prípade zastavenia či prerušenia výroby z 
dôvodu vyššej moci alebo vzniknuté neodvrátiteľným konaním tretej osoby. a to po dobu trvania tohto stavu.  

Čl. v .  
Povinnosti zmluvných strán, dodanie a prevzatie tovaru 

1. Objednávateľ je povinný na svoje náklady zaistiť stavebnú pripravenosť tak, aby bolo možné tovar dodať. Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť zhotoviteľovi 
bezplatný odber vody a elektrickej energie, zabezpečiť dostatočný a bezpečný prístup do miesta plnenia, pripraviť vypratané miesto plnenia a zabezpečiť ho proti 
poškodeniu a krádeži. Pokiaľ nie je stavebná pripravenosť zaistená v rozsahu podľa tohto bodu, je zhotoviteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ je povinný 
uhradiť náklady naviac vzniknuté vinou stavebnej nepripravenosti. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť riadne zloženie a prehliadku zjavných vád výrobkov po uskutočnení dopravy a uložení výrobkov v mieste dodania tovaru do doby 
zahájenia montáže. V dobe od okamžiku uskutočnenia dopravy výrobkov do dňa montáže preberá objednávateľ plnú zodpovednosť za stratu, zničenie či poškodenie 
výrobkov. Zhotoviteľ oznámi ukončenie montáže objednávateľovi a ak objednávateľ práce neprevezme odovzdávajúcim protokolom, je zhotoviteľ oprávnený opustiť 
miesto, kde sa dielo vykonávalo a objednávateľ nesie zodpovednosť za poškodenie, stratu alebo zničenie diela, alebo jeho jednotlivých súčasti. 
3. Ak objednávateľ výslovne požaduje po zhotoviteľovi prerušenie realizácie už začatého diela, zaväzuje sa prevziať namontované a doposiaľ nenamontované prvky 
vrátane všetkého prislušenstva a ich dohodnutú cenu riadne uhradiť. 
4. Objednávateľ je povinný tovar prevziať v deň určený zhotoviteľom ako deň skončenia montáže. Tovar bude objednávateľovi odovzdaný na základe 
odovzdávajúceho protokolu/dodacieho listu, ktorý podpíšu osoby oprávnené konať menom zhotoviteľa a objednávateľa. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade druhého nedostavenia sa objednávateľa k prevzatiu tovaru, hoci bol zhotoviteľom k tomuto prevzatiu riadne vyzvaný, piati 
domnienka, že tovar bolo dňom náhradného termínu k prevzatiu dodané a odovzdané objednávateľovi riadne, včas a bez vád. 
6. Ak sa vyskytnú pri odovzdaní tovaru drobné vady a nedorobky, tieto budú uvedené v odovzdávajúcom protokole/ dodacom liste . Objednávateľ je povinný tovar 
prevziať aj vtedy, ak tovar vykazuje drobné vady a drobné nedorobky, ktoré samy o sebe a ani v spojení s inými nebránia užívaniu . Pokiaľ objednávateľ odmieta 
tovar prevziať aj po opakovanej výzve, platí, že v takomto prípade bolo dielo riadne prevzaté objednávateľom a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru. Reklamáciu 
si môže objednávateľ uplatniť až po uhradení faktúry . 
7. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby priestory, v ktorých sa bude uskutočňovaná montáž, boli v dobe montáže v súlade s požiadavkami platných predpisov z 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práce, protipožiarnych predpisov, hygienických predpisov a ostatých zákonných nariadení, pokiaľ sa na miesto montáže 
vzťahujú. 

Článok Vl. 
Výhrada vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 

t. Objednávateľ sa stáva vlastníkom tovaru až úplným zaplatením ceny vrátane eventuálnych naviac prác. Pri omeškaní s úhradou ceny je  zhotoviteľ oprávnený 
tovar ako ijednotlivé jeho súčasti objednávateľovi odobrať, demontovať už zabudované časti z miesta plnenia bez toho, aby to bolo možné považovať za porušenie 



zmluvnej povinnosti alebo odstúpenie od zmluvy. Objednávateľ je povinný odvoz, prípadne demontáž diela umožniť a strpieť a to bez nároku na náhradné uzatvorenie 
vzniknutých stavebných otvorov. 
2. Ak odstúpi zhotoviteľ od zmluvy pre nezaplatenie zo strany objednávateľa, ktorému bol predmet tovaru už dodaný, bez toho, aby prešlo vlastníctvo k nemu na 
objednávateľa. je zhotoviteľ oprávnený tovar ako i jednotlivé jeho súčasti od objednávateľa priviesť späť. prípadne i demontovať už zabudované časti z miesta 
plnenia. Objednávateľ sa zaväzuje, v takomto prípade odvoz, prípadne demontáž tovaru umožniť a strpieť bez nároku na náhradné uzatvorenie vzniknutých 
stavebných otvorov. 
3. Objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na predmete tovaru, ak ho zhotoviteľ vykonáva u objednávateľa, v priestoroch alebo na pozemku, ktoré obstaral alebo 
určil objednávateľ. 
4. V prípade. že do okamžiku úhrady celkovej ceny objednávateľom. bude dielo ďalej odovzdané tretej osobe napr. ako súčasť ďalšieho diela či inej dodávky, je 
objednávateľ povinný túto tretiu osobu písomne informovať o existencii výhrady vlastníckeho práva v prospech zhotoviteľa a upozorniť ju na to, že nie je vlastníkom 
tovaru a nie je oprávnená s týmto nakladať za účelom jeho predaja. Pokiaľ táto situácia nastane, je objednávateľ povinný o tomto ihneď písomne vyrozumieť 
zhotoviteľa. 

Článok VII. 
Záruka za akosť, reklamačné konanie 

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku desať rokov podľa bodu 8 tohto článku na plastové a hliníkové profily a dva roky na funkčnosť kovania, sklo, 
výplne, garážové brány. na parapety a na ostatné dodané výrobky a doplnky ako sú napr. žalúzie ,motory ,elektronické súčiastky .rolety ,siete a farbu. Záruku 
zhotoviteľ poskytuje len za podmienk- y  dodržiavania zásad obsluhy a údržby diela podľa pok- ynov uvedených vo Podmienkach montáže a údržby, v návode na údržbu, 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
2. Záruku za prevedenie montáže poskytuje montážna skupina, ktorá ju zárovell vyfakturovala a vykonala. Záruka sa nevzťahuje na vonkajšiu opravu špaliet, na 
praskanie a opadávanie špaliet z dôvodu poveternostných podmienok a tým spôsobené pracovanie použitého materiálu na pôvodné špalety a novoopravené špalety. 
Záruka sa nevzťahuje na rosenie skiel z interiérovej strany oklen z dôvodu nedostatočného vetrania a pôsobenia iných fyzikálnych vplyvov. Zhotoviteľ nenesie 
zodpovednosť za zvýšenú vlhkosť v miestnosti a s tým spojené následky. Je nutné, aby objednávateľ interiérové špalety po montäži omaľoval, aby nedochádzalo 
k drobeniu omietky. Záruka sa tiež nevzťahuje na prasknuté. alebo rozbité sklo. pokiaľ k tomu došlo po odovzdaní diela. 
3. Záručná doba na dielo zhotovené zhotoviteľom začína plynúť dňom ukončenia montáže. 
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté neodborným zaobchádzaním alebo skladovaním, za vady vzniknuté pri doprave alebo mont.iži v prípade, že ju 
nezaisťuje zhotoviteľ a za vady vzniknuté z dôvodu vyššej moci alebo zásahom fyzickej osoby či právnickej formy . 
S. Právo zo zodpovednosti za vady musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa písomnou formou okamžite po zistení vád . Reklamácia musi vždy obsahovať číslo 
zákazk-y , dátum a rok montáže, meno, telefón a presný popis vady + fotodokumentáciu. 
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne uplatnenú reklamáciu vybaviť na svoje náklady. 
7. Zámok na vchodových dveräch nie je súčasťou záruky. Po montáži je potrebné vymeniť ho za bezpečnostný zámok. 
8. PredÍžená záruka IO rokov je spoplatnená a vykonáva sa minimálne I x ročne podľa platného cenníka, ináč piati záruka dva roky. 
9. Po dobu šiestich mesiacov je nastavovanie okien a dverí v rámci reklamácie . Po uplynutí tejto doby je služba spoplatnená. 
10. Ak nebude reklamácia oprávnená,je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi náhradu škody vzniknutej prejednávaním takejto bezdôvodnej reklamácie. 
11. V cene diela je montáž prevedená klasickým spôsobom so zapenením PUR penou bez použitia parotesných a paropriepustných ochranných pások, s ktorou 
objednávateľ súhlasí. 
12. Objednávateľ bol oboznámený s platnou normou STN 73 3134, plne jej porozumel a súhlasí, že základná montáž nebude prevedená v súlade s platnou nonnou 
STN 73 3134, ale bude realizovaná pomocou bežnej montážnej peny bez parotesných. paropriepustných a komprimačných pások. V prípade. že by montáž bola podľa 
prevedená podľa normy STN 73 3134 je klient povinný prekr yť tieto pásky do 2 týždfiov od montáže omietkovou zmesou, nakoľko pásky nie sú odolné voči UV
žiareniu. 
13. Reklamáciu je možné uplatniť iba písomne podľa zákona č. 89/2012 Zb .. a to na základe predloženého dodacieho listu alebo účtovného dokladu u zhotoviteľa. Pri 
odbere výrobkov a tovarov zhotoviteľa dodaných cez tretiu osobu sa uplatňuje reklamácia prostredníctvom tohto dodávateľa a začína plynúť dňom doručenia 
reklamäcie výrobcovi. 
14. Zhotoviteľ nepreberó. zodpovednosť za chyby v dôsledku abnom1álneho alebo neprimeraného použitia tovaru, neodbomej manipulácie s tovarom a za 
chyby spôsobené treťou osobou za tovar. Záruka sa tiež nevzťahuje na drobné farebné odchýlky, obzvlášť u neucelených objednávok alebo dodávok výrobku s dlhým 
časovým odstupom. 
15. Tovar so zjavnou chybou nesmie byť zabudovaný do konštrukcie a musí byť ponechaný v stave, ktoré zaisťuje preukázateľne pôvod tovaru (identifikačný 
štítok a dodací list). Takýto tovar musí objednávateľ reklamovať pred jeho zabudovaním do konštrukcie. Zhotoviteľ nenesie akékoľvek dôsledky plynúce zo 
zabudovania takých výrobkov. 
16. Objednávateľ sa zoznámil s predpísanými technologickými postupmi a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zhotoviteľ nepreberá zodpovednosť za neodbornú 
manipuláciu s tovarom, za znečistenie tovaru po odovzdani tovaru objednávateľovi. 

Článok VIII. 
Ostatné dojednania 

1. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa okamžite o vyhlásení konkurzu na jeho majetok, o povolení reštrukturalizácie. o vstupe do likvidácie. Ďalej je 
povinný bezodkladne oznámiť zásah tretej osoby vo vzťahu k dielu, ktoré je predmetom výhrady vlastníctva. 
2. Ak nebola pred podpisom zmluvy prevedená prehliadka miesta dodania a montáže diela pracovníkom zhotoviteľa, objednávateľ plne ručí za správnosť zadaných 
rozmerov výrobkov, nesie všetky riziká plynUce z nesúladu zadaných rozmerov s rozmermi skutočných stavebných otvorov, okien, dverí prípadne iných výrobkov a 
hradí náklady v dôsledku toho vzniknuté 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy musia byť urobené formou písomného dodatku a potvrdené podpisom obidvoch zmluvných strán. 
2. Zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom originály. 
3. Zmluvné strany sa dohodli. že bez ohľadu na povahu účastníkov tejto zmluvy sa táto zmluva riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/ l 991 
Zb. v jeho platnom znení. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, práva a poviilllosti vzniknuté z právnych vzťahov na základe tejto zmluvy, vrátane všetkých 
nárokov na náhradu škody, vydanie bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť. výklad a zánik tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
4. Doručovanie listín súvisiacich so zmluvou (faktúra, odstúpenie, reklamácia a pod.) sa považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje na adresu 
uvedenú v zmluve. Za riadne doručenú zásielku sa považuje aj zásielka, ktorú druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade doručovania poštou sa v 
pochybnostiach za deň riadneho doručenia zásielky považuje 3. pracovný deň odo dňa odovzdania zásielky na doručenie. 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, ustanoveniam zmluvy porozumeli čo do obsahu i rozsahu, že tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, 
prejavenú bez akéhokoľvek nátlaku a tiesne, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve. 

V Žiline dňa 19.5.2022 

Svojim podpisom vyjadrujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov (email. telefónne číslo) na účel realizácie dojednaného obchodu a zákazky 
prevadzkovateľa PROFlOKNO SK, s.r.o. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 122/2013 Z.z„ a č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov a s 
účinnosťou od 25. S. 2018 Nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov a zrušenie 
smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR"). 
Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu: zilina@profioknosk.eu . 

Zhotoviteľ Objednávateľ 

. .

·   




