
ZMLUVA O DIELO 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:                      Obec Mestisko 

Sídlo/Bydlisko:                           Mestisko 6, 090 41 Mestisko 

IČO:                                              00330736 

DIČ:                                              2020808790 

Bankové spojenie:                     VÚB, a.s. 

Číslo účtu:                                   SK37 0200 0000 0000 2602 6612  

Osoba oprávnená konať:          Stanislav Baka, starosta obce 

Telefón/fax:                                054/7521598  

 

                                                                                     a  

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:                       Jaroslav Hrinko INŠTALDOM 

Miesto podnikania:                    Hunkovce 79,090 03 Hunkovce 

IČO:                                               41704819 

IČ DPH:                                         SK 1024548371 

Telefón/fax:                                 0905773724 

Osoba oprávnená konať:          Jaroslav Hrinko 

 

                                           

Článok II. 
Úvodné ustanovenie 

1.   Objednávateľ vyhlasuje, že je spôsobilý k uzavretiu tejto zmluvy a má oprávnenie disponovať  
       s vecami, na ktorých má byť vykonané dielo podľa tejto zmluvy. 
2.    Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spôsobilý k uzavretiu tejto zmluvy a má oprávnenie na vykonávanie  
       dielo podľa tejto zmluvy. 

 
Článok III. 

Predmet zmluvy 
 

1.    Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok dohodnutých  
       v tejto zmluve pre Objednávateľa vykonať dielo: Výmena kúrenia v telocvični.   
2.   Dielo a práce s ním súvisiace budú vykonané najmä v rozsahu: podľa prílohy č. 1. 
3.   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo bez preddavkov od Objednávateľa, vo vlastnom mene, na  
      vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné nebezpečenstvo a v zmysle platných  
      právnych predpisov a STN. 
 



4.   Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú na naplnenie     
      predmetu tejto zmluvy a na výzvu Zhotoviteľa riadne dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho  
      zhotovenie dohodnutú cenu diela. 
                          

 
Článok IV. 

Termín a miesto planenia 
 

1.    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy najneskôr do 30 kalendárnych dní od  
       účinnosti tejto zmluvy a dokladovú časť diela odovzdá do 15. kalendárnych dní od odovzdania  
       diela.        
2.    Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením akéhokoľvek záväzku alebo termínu alebo lehoty  
       uvedenej v tejto zmluve v prípade vzniku skutočností, ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa ( napr.  
       ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá bráni postupu prác pri vykonaní diela alebo   
       jeho časti, prerušenie dodávok energií, živelné pohromy, vojnový stav, teroristický útok, zásadné  
       celospoločenské hospodárske a ekonomické zmeny, rozhodnutia orgánu štátnej správy. a pod),  
       pričom termín alebo lehota sa automaticky predlžuje a dobu trvania danej skutočností.   
3.    Zmena termínu vykonania diela je možná len písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán. 
4.    Zmluvné strany sa dohodli, že miestom vykonania diela je katastrálne územie Mestisko. 
 
 

Článok V. 
Cena diela a platobné podmienky 

1.    Cene diela bola stanovená verejným obstarávaním vo výške 2 632,70 € s DPH. 
2.    Cena diela zahŕňa prácu a materiál potrebný na vykonanie diela. Práca aj materiál sú presne  
       špecifikované v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.   
3.    Cena diela je splatná na základe faktúry Zhotoviteľa vystavenej po vykonaní a odovzdaní diela.  
        Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia. 
 
 

Článok VI. 
Záručná doba-zodpovednosť za vady diela 

1.     Zhotoviteľ týmto poskytuje Objednávateľovi na dielo vykonané podľa tejto zmluvy záruku 24  
        mesiacov a na materiál 60 mesiacov, ak výrobca materiálu neposkytne na predmetný materiál  
        dlhšiu záručnú dobu. Záručná doba poskytnutá na dielo začína plynúť odo dňa riadneho   
        odovzdania diela. 
2.     Ak Objednávateľ svojím konaním poruší povinnosť prevziať dielo podľa tejto zmluvy, záručná  
        doba začína plynúť dňom porušenia tejto povinnosti.  
3.    Zjavnými vadami sa pre účely tejto zmluvy  rozumejú vady, ktoré môžu byť podľa svojej povahy  
        zistené okamžite pri prevzatí diela vnútornou kontrolou v mieste dodania. Zjavné vady oznámi  
        Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela. Na  neskôr  uplatnenú  
        zjavnú vadu sa neprihliada a Zhotoviteľovi tým nevzniká žiadna zodpovednosť za vady  diela.  
 

Článok VII. 
Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

 
1.      Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP pri vykonávaní diela. 
2.      Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou počas vykonávania diela. 
3.      Objednávateľ zodpovedá za to, že si dielo pred prevzatím riadne prezrie a to s náležitou  
         odbornou starostlivosťou. 
 



4.     Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a dodržiavanie podmienok  
        podľa tejto zmluvy.     
 
                                                                                     

Článok VIII. 
Sankcie 

 
1.     V prípade nedodržania termínu zhotovenia diela podľa článku IV. tejto zmluvy, má Objednávateľ  
        voči Zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň  
        omeškania. Právo na náhradu škody nie je právom na zmluvnú pokutu dotknuté. 
2.     V prípade nedodržania termínu zaplatenia ceny diela podľa článku V. tejto zmluvy, má Zhotoviteľ  
        voči Objednávateľovi okrem práva na úrok z omeškania vo výške určenej podľa predpisov  
        občianskeho práva aj právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý  
       deň omeškania. Právo na náhradu škody nie je právom na zmluvnú pokutu dotknuté. 
3.     Zmluvné pokuty podľa tohto článku tejto zmluvy sú splatné v deň porušenia uvedených  
        povinností podľa tejto zmluvy. 

 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.     Právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami  
        Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
2.     Túto zmluvu môžu účastníci zmluvy meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode písomne  
         vyhotovenými a očíslovanými dodatkami. 
3.     Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každý účastník obdrží po 1 vyhotovení.  
4.     V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti medzi zmluvnými stranami alebo vo  
         vzťahu k tretím osobám pri plnení tejto zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vo  
         vzájomnej súčinnosti a vzájomným rokovaním, a to za účelom dosiahnutia zmieru v spornej  
         otázke. V prípade, ak sa tieto spory zmluvným stranám nepodarí vyriešiť vzájomným rokovaním,  
         predložia ich na rozhodnutie príslušnému súdu v Slovenskej republike. 
 5.     Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po  
         vzájomnom prerokovaní, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie  
         za nápadne nevýhodných podmienok. 
6.      Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkých zmluvnými stranami. 
 
Príloha č. 1       Cenová ponuka (rozpočet) 
 
 
 
 
 
Názov projektu: 
Výmena kúrenia v telocvični 
ZMLUVA č. 766/2020/DPR 
„Projekt podporovaný z rozpočtu PSK“ 
 
 
 
 
 
 



 
Objednávateľ:                                                                         Zhotoviteľ: 
 
V Mestisku, dňa 21.10.2020                                                 V Mestisku, dňa 21.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................                                           .................................................... 
         Starosta obce                                                                                   Štatutárny organ 
      
 
 
 
 
 
 
 
  
 


