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Zmluva o dielo 

 
Uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

 

I. Zmluvné strany 

 

Zhotoviteľ :   
  

Obecný technický podnik Staškov  

Ulica Jozefa Kronera 588 

023 53 Staškov 

Zastúpený: Ladislavom Perďochom – vedúci Obecného technického podniku Staškov 

IČO: 47884355 

DIČ: 2024125026 

Číslo účtu IBAN: 

 

(ďalej len zhotoviteľ) 

 

Objednávateľ:  
Obec Staškov 

Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov 

Zastúpený: Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce 

IČO: 00314293 

DIČ: 2020553271 

Číslo účtu IBAN: SK8156000000000279615001 

 

(ďalej len objednávateľ) 

 

 

 II. Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť pre objednávateľa dielo: 

 

 „ Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a príslušenstvom 36x18m v obci 

Staškov na pozemkoch p. č. 2204, 2212 – spodná stavba v zmysle projektu  

Ing. Ivety Kolenčíkovej a požiadaviek objednávateľa: 

 

-  Prípravné práce na stavenisku (demontáž jestvujúceho septiku a kanalizačných šachiet, 

odstránenie oplotenia, výrez stromov), 

- Zemné práce,  
- Základy pod konštrukcie, 

- Odvodnenie,  

- Dodávka a montáž obrubníkov, 

- Realizácia podkladových vrstiev ihriska. 

 

     2.   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v tomto článku vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť, za podmienok dohodnutých touto zmluvou.  

     3.   Povinnosti zhotoviteľa : 
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- viesť stavebný denník odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska s uvádzaním všetkých 

skutočností rozhodujúcich pre zhotovenie predmetu zmluvy 

- vykonať skúšky v rozsahu a spôsobom predpísanými platnými vyhláškami , normami 

a projektom na vlastné náklady a nebezpečenstvo 

- zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadne poškodenie podzemných vedení 

- viesť pracovný výkaz zamestnancov, 

- zhotoviteľ je povinný postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.  

 

 

 

 

 

 III. Čas a miesto plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a odovzdá dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy 

objednávateľovi nasledovne:      začatie prác:    25. 09. 2015 

                                   ukončenie prác:    do 30. 10. 2015 
         

 IV. Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky 

 

1. Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhl. MF SR 87/1996 Z. z.  

 

Dohodnutá cena diela predstavuje: 

 

Náklady na materiál :             11 000,--  €, 

Náklady na stroje:    5 000,-- €, 

Náklady na mzdy a služby:            11 500,-- € 

_______________________________________ 

 Spolu              27 500,-- € 

 

Cena za dielo celkom:                    27 500,--€  (slovom: Dvadsaťsedemtisícpäťsto eur) 

 

 

Objednávateľ do 10 dní od podpísania zmluvy poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške: 

13 000,-- €.  

Za zrealizované práce zhotoviteľ  vystaví  faktúru až po dokončení diela , jeho odovzdaní 

a prevzatí objednávateľom. Súčasťou faktúry bude vyúčtovanie jednotlivých položiek – 

pracovné listy zamestnancov zhotoviteľa, záznam o prevádzke vozidiel nákladnej dopravy vo 

vlastníctve zhotoviteľa, kópie účtovných dokladov zhotoviteľom uhrádzaných materiálov, 

strojov a služieb. Keď objednávateľ dielo zápisnične prevezme  , zhotoviteľ je oprávnený 

vystaviť faktúru. Splatnosť faktúra je 15 dní od jej vystavenia. 

 

V. Záručné a servisné podmienky 

 

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy záruku 60 mesiacov odo dňa 

jeho prevzatia. 

 

2. Počas doby uvedenej v bode 1. tohto článku je každá záručná oprava, resp. výmena 

komponentu bezplatná, s výnimkou prípadu, že poškodenie, resp. znefunkčnenie diela, ktoré je 
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predmetom tejto zmluvy, bolo spôsobené neodborným zásahom, resp. neodborným užívaním 

diela objednávateľom. 

 

3. Ak sa počas záručnej lehoty vyskytnú na diele vady , objednávateľ bez meškania písomne 

oznámi túto skutočnosť zhotoviteľovi. Reklamované vady sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť 

bezodkladne. V prípade ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne , je objednávateľ 

oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 eur za každú vadu a za každý 

deň omeškania s jej odstránením. 

 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

 

1.Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 

2. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými 

dodatkami.  

 

3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce 

ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a zmluva 

zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu 

s jej obsahom ju podpisujú. 

 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane po 

jednom vyhotovení. 

 

6.  Zmluvné strany vyhlasujú, že objednávateľ je zakladateľom zhotoviteľa a že objednávateľ 

vykonáva nad zhotoviteľom úplnú kontrolu obdobnú kontrole vykonávanej nad vlastnými 

organizačnými zložkami, pričom zhotoviteľ vykonáva podstatnú časť svojich činností pre 

objednávateľa. 

 

V Staškove dňa 25. 09. 2015 

 

    

Za objednávateľa:           Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

……………………………..     ………………………………. 

    Ing. Ladislav Šimčisko    Ladislav Perďoch  
       starosta Obce Staškov   vedúci Obecného technického podniku Staškov 

                


