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Z M L U V A   O   D I E L O 
č. 2001 

 
uzavretá v zmysle ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
 

 
čl.  I. 

Zmluvné  strany 

 
Zhotoviteľ:   Ševčovič Peter 
    Izolácia stavieb proti zemnej vlhkosti 
Sídlo:       Robotnícka 37 
    917 01 Trnava 
Tel. číslo:              0905 441627 
IČO:         34644362 
IČ DPH:              SK1030590495 

Bankové spojenie:             UCB 

č. účtu:              SK61 1111 0000 0068 4432 9006 
     
                        
 

Objednávateľ :   Obec Suchá nad Parnou 
    919 01 Suchá nad Parnou, 68   
Zastúpená:                             Ing. Daniela Balážová, PhD., starostka obce     
IČO:     00313009    
DIČ :                                       2021175695 
Bankové spojenie:             Prima banka  
Číslo účtu:                              SK74 5600 0000 0010 2457 7002   
 
    

II. 
Predmet zmluvy 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje  pre objednávateľa vykonať Izolovanie múrov budovy Materskej školy 
Suchá nad Parnou s.č. 432 s dodatočným vložením novej izolácie.  

 
 

III.  
Doba  plnenia 

 
3.1  Termín realizácie diela, začatie prác: 24.07.2018 
    ukončenie prác: do 50 pracovných dní. 
  
3.2  Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia za podmienok riadneho a včasného spolupôsobenia    

objednávateľa a priaznivého počasia. 
3.3  Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela v dôsledku na  predĺženie doby plnenia podľa bodu 
3.1.   

3.4  Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu. 

3.5  Objednávateľ sa zaväzuje, že v termíne plnenia zohľadní poveternostné vplyvy. Termín ukončenia sa 
môže v tomto prípade predĺžiť o presný počet  dní s nepriaznivým počasím. 
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3.6  V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dielo v dobe  stanovenej v bode 3.1 tohto článku, 
je povinný zaplatiť objednávateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň 
omeškania.  
 

 
 

IV.  
Cena diela 

 
4.1  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z, v znení neskorších predpisov, ktorou 
sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
 

  80 cm hrúbka muriva – 140,-EUR/ 1m dĺžky (metóda vysekaním a domurovaním muriva) 
       70 cm hrúbka muriva – 120,-EUR/ 1m dĺžky (metóda vysekaním a domurovaním muriva) 
       70 cm hrúbka muriva – 55,-EUR/ 1m dĺžky (metóda podrezaním muriva) 

  45 cm hrúbka muriva – 25,-EUR/ 1m dĺžky (metóda podrezaním muriva)  
       30 cm hrúbka muriva – 23,-EUR/ 1m dĺžky (metóda podrezaním muriva) 

 
       Predpokladaná cena diela: 12 480,00 bez DPH 

            14 976,00 s DPH  
       Konečná cena bude upravená podľa rozsahu skutočne vykonaných prác. 

 
4.2  Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebnomontážnych prác  

zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe.  Cena nemôže byť menená 
jednostranným úkonom žiadnej zmluvnej strany.   

4.3  V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného  charakteru 
alebo vykonanie prác oproti pôvodne dohodnutého rozsahu prác, budú tieto riešené v dodatku 
k zmluve o dielo.   

4.4  Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve o dielo zmluvnými stranami.  Na 
dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve alebo po splnení  predmetu zmluvy 
sa neprihliada.   

4.5  Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez písomného príkazu objednávateľa a dojednaných zmluvných  
podmienok objednávateľ nemusí uhradiť.   

 
 

V.  
Platobné podmienky  

 
5.1  Všetky úhrady budú realizované bezhotovostným spôsobom na základe daňového dokladu - faktúry 

vystavenej zhotoviteľom v dvoch splátkach.  
5.2  Prvá faktúra bude vystavená v sume 5 000,00 EUR s DPH po skutočne vykonaných prácach 

v uvedenej sume odsúhlasených objednávateľom.  
5.3  Daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti stanovené podľa § 71 ods. 2 zák. č.222/2004 Z.z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  
5.4  Konečná faktúra bude vystavená po odovzdaní diela. 
5.5  Za oneskorenú úhradu má zhotoviteľ právo požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05% 

z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 
5.6  V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje  uvedené v bode 5.2. alebo tieto budú nesprávne, je 

príjemca faktúry oprávnený ju do termínu splatnosti vrátiť a po vystavení správnej faktúry začne plynúť 
nová lehota splatnosti. 
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VI.  
Základné  ustanovenia 

 

6.1  Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za 
jeho vykonanie.  

6.2  Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo v dohodnutom čase. 

6.3  Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať. 

6.4  Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, s dodržiavaním technických a iných noriem a 
je viazaný pokynmi objednávateľa, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s technologickým postupom 
a bezpečnosťou pri práci. 

6.5  Veci, ktoré sú potrebné na vykonávanie diela je povinný obstarať zhotoviteľ. 

6.6  Vlastníkom zhotovenej veci je objednávateľ. 

6.7  Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veci, ktorá vznikne porušením jeho povinností a 
poškodená strana má nárok na náhradu škody. 

6.8  Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami a 
dodržať zákon o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení nesk. predpisov pod sankciami. 

6.9  Objednávateľ je oprávnený sledovať postup prác a kontrolovať, či sa dielo vykonáva s dodržiavaním 
technických a iných noriem a s dodržiavaním bezpečnosti pri práci. 

6.10  Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je 
objednávateľ oprávnený dožadovať sa odstránenia vadného plnenia s tým, aby sa dielo vykonalo 
riadnym spôsobom. 

6.11  Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
objednávateľovi. 

6.12  Zhotoviteľ oznámi písomne objednávateľovi termín odovzdania diela. 

6.13  Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí  diela  protokol.  Odovzdávajúci a preberajúci protokol 
musí obsahovať, či dielo bolo odovzdané bez závad. Súčasťou  protokolu budú príslušné certifikáty, 
vyhlásenia o zhode a pod..  

6.14  Dielo, ktoré má vady, ktoré bránia užívaniu stavby nemusí objednávateľ prevziať a zaplatiť cenu za 
jeho vykonanie. 

 
VII.  

Záručné podmienky 
 

7.1  Zhotoviteľ poskytne na predmet plnenia záručnú dobu 2  roky, okrem dodávok materiálov, pre ktoré 
výrobca stanovuje inú záručnú dobu. V záručnej dobe je zhotoviteľ povinný  odstrániť vzniknuté vady 
na diele bezplatne a je povinný začať odstraňovať reklamované vady neodkladne (najneskôr do 14 
dní od doručenia písomnej reklamácie) a odstrániť ich v lehote dohodnutej zmluvnými stranami. Na 
vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady musí opraviť závady a nedostatky, ktoré sa objavia 
a ktoré mu budú oznámené písomne a ktoré sa  vyskytnú počas doby záruky. Závady, ktoré môžu 
ohroziť bezpečnosť osôb, alebo vážne poškodiť zhotovené dielo, je zhotoviteľ povinný začať 
odstraňovať do dvoch dní od doručenia písomnej reklamácie.  

7.2  Záručná doba sa nevzťahuje na mechanické a iné poškodenie fyzickými osobami. 

7.3   V prípade poškodenia budovy v rámci manipulácie s materiálom resp. škodou spôsobenou 
nedbanlivosťou zhotoviteľa, je tento povinný vzniknuté škody ihneď opraviť, resp. po dohode oboch 
strán finančne odškodniť. 

7.4  V prípade, že zhotoviteľ nezačne odstraňovať reklamované vady, resp. ich neodstráni,  v dobe podľa  
bodu 7.1, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- € za každý deň 
omeškania. 

7.5  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa STN a podmienok zmluvy 
a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti  dohodnuté v tejto zmluve. 

7.6  Záručná doba začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.  
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7.7  Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je objednávateľ povinný uviesť v zápise 
o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady v čase dohodnutom v tomto 
zápise.   

 
VIII. 

 Záverečné  ustanovenia 
 
8.1  Zhotoviteľ za podmienok  a v termínoch uvedených v tejto zmluve sa zaväzuje dielo  vykonať a 

odovzdať, pričom sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o dielo sa môže zmeniť alebo práce zastaviť 
len písomnou formou a to dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy a 
so súhlasom oboch strán. 

8.2  Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto nebola dohodnutá v tiesni,  ani za inak 
nevýhodných podmienok. 

8.3  Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára podľa ust. §536 a nasl. Obchodného 
zákonníka. 

8.4  Na vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa primerane vzťahujú  príslušné 
ustanovenia Obchodného zákonníka, zák. č.  513/1991 Zb.v znení neskorších predpisov, § 536 a 
nasl. 

8.5  Táto  zmluva nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpísania  zmluvnými  stranami a účinnosť dňom po 
dni zverejnenia na webovom sídle obce www.suchanadparnou.sk . Zmluva je spísaná a uzavretá  na 
základe slobodne, vážne, určite a  zrozumiteľne prejavenej vôle zmluvných strán, ktoré na znak 
súhlasu  s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 1 
obdrží zhotoviteľ  a 2 objednávateľ.  

 
 
 
 
V Suchej nad Parnou, 23.7.2018        V Suchej nad Parnou, 23.7.2018 
 
 
 
Zhotoviteľ:                                                                       Objednávateľ:     
   
 
 
 
 
______________________________          ________________________________ 
Peter Ševčovič                                                                  Ing. Daniela Balážová, PhD.                                   
               starostka obce 
 
 
       

http://www.suchanadparnou.sk/

