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Zmluva o dielo 

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

 

I. Zmluvné strany 

 

Zhotoviteľ :   
  

Obecný technický podnik Staškov 

Sídlo : Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov  

Zastúpený: Ladislav Perďoch, vedúci podniku  

IČO: 47 884 355 

DIČ: 2024125026 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Čadca 

IBAN: SK93 5600 0000 0077 9643 2002 

BIC: KOMASK2X 

 

(ďalej len zhotoviteľ) 

 

Objednávateľ:  
Obec Staškov 

Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov 

Zastúpený: Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce 

IČO: 00314293 

DIČ: 2020553271 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Čadca 

IBAN: SK81 5600 0000 0002 9761 5001 

BIC: KOMASK2X 

 

Stavebný dozor objednávateľa: MV System, Staškov 797, IČO: 40141942 

(ďalej len objednávateľ) 

 

 

 II. Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť pre objednávateľa dielo:  

 

„Novostavba Materskej školy v Obci Staškov na parcele CKN 184/1, 184/3, v zmysle 

projektovej dokumentácie vypracovanej – Ing. Milanom Kožákom“  

 

Rozsah predmetu zmluvy je špecifikovaný rozpočtom zhotoviteľa, ktorý je prílohou 

 č. 1 tejto zmluvy o dielo. 

 

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

vlastnú zodpovednosť, za podmienok dohodnutých touto zmluvou.  
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 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. 04. 2016 

                                   ukončenie prác:    31. 09. 2016 
         

 IV. Cena za predmet zmluvy  

 

1.  Celková cena diela je  152 000,-- € 

(slovom: Stopäťdesiatdvatisíc eur) 

 

 

Zhotoviteľ bude dielo vykonávať v zmysle zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Obce 

Staškov – v rámci hlavnej činnosti. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.  

 

Dohodnutá cena je pevná a nie je možné ju navyšovať. 

 

    V. Platobné podmienky  

 

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 152 000 EUR do 7 pracovných dní 

po účinnosti zmluvy. Preddavok bude vyúčtovaný na základe záverečnej  faktúry, ktorá bude 

vystavená do 15 dní po odovzdaní a prevzatí diela v zmysle protokolu o odovzdaní a prevzatí 

diela. Súčasťou faktúry bude vyúčtovanie jednotlivých nákladov, ktoré vznikli zhotoviteľovi 

pri realizácií diela – pracovné listy zamestnancov zhotoviteľa, záznam o prevádzke vozidiel 

nákladnej dopravy vo vlastníctve zhotoviteľa, kópie účtovných dokladov, ktoré zhotoviteľ 

uhradil tretím osobám - nákup materiálov, dopravných výkonov a služieb. Zhotoviteľ je 

povinný  pri zabezpečení tovarov , služieb a prác za účelom plnenia predmetu diela 

dodržiavať Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 

343/2015 Z.z. V prípade ak zhotoviteľ nevyúčtuje preddavok v plnej výške je povinný rozdiel 

vrátiť objednávateľovi na jeho účet do 15 dní od predloženia vyúčtovania.  

 

 

VI. 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 III. tohto článku je každá záručná oprava, resp. výmena 

komponentu bezplatná, s výnimkou prípadu, že poškodenie, resp. znefunkčnenie diela, ktoré 

je 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.  
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VII. Povinnosti zhotoviteľa  

 

Viesť stavebný denník odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska s uvádzaním všetkých 

skutočností rozhodujúcich pre zhotovenie predmetu zmluvy. Stavebný denník (resp. časti 

stavebného denníku prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa vykazuje na súpisoch vykonaných 

prác), ktorý musí obsahovať najmä tieto údaje:  

- mesiac, deň, dátum,  

- počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel, 

- teplota vzduch, počasie, 

- čas začiatku a skončenia prác na stavbe, 

Vykonať skúšky v rozsahu a spôsobom predpísanými platnými vyhláškami , normami 

a projektom na vlastné náklady a nebezpečenstvo. 

Zabezpečiť dodržiavanie predpisov BOZP. 

Zabudovať materiály a výrobky len prvej akosti. 

 

 

VIII. Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Dielo bude objednávateľom prebraté až po podpísaní preberacieho protokolu zmluvnými 

stranami a od tohto termínu bude plynúť záručná doba. 

 

2. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať minimálne tieto údaje: identifikácia 

objednávateľa a zhotoviteľa s uvedením osôb s právom konať, súpis nedorobkov a vád 

v prípade, že sa vyskytujú a termín na ich odstránenie, zoznam odovzdávanej dokumentácie 

zabezpečenej zhotoviteľom v zmysle platnej legislatívy – vyhlásenie o zhode použitých 

materiálov a výrobkov, záznam o vypracovaných skúškach a revíziách, dátum odovzdania 

a prevzatia diela s podpisom.  

 

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

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 

3. Zmluvu je možné  meniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.  

 

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

ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky. 

 

5. 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. 

 

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

jednom vyhotovení. 

 

7.  Zmluvné strany vyhlasujú:  



4 

 

- verejný obstarávateľ (objednávateľ) vykonáva nad právnickou osobou  

(zhotoviteľ) kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými 

zložkami, 

- viac ako 80 % činností kontrolovanej právnickej osoby ( zhotoviteľ) sa vykonáva pri plnení 

úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ (objednávateľ)alebo iné právnické 

osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a  

- v kontrolovanej právnickej osobe (zhotoviteľ) nie je žiadna priama účasť súkromného 

kapitálu. 

 Zhotoviteľ je povinný  pri zabezpečení tovarov , služieb a prác za účelom plnenia predmetu 

diela dodržiavať Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 č. 343/2015 Z. z. 

 

 

V Staškove dňa 25. 04. 2016  

 

 

 

    

Za objednávateľa:                  Za zhotoviteľa: 

 

 

 

……………………………..       ………………………………. 

    Ing. Ladislav Šimčisko                Ladislav Perďoch 

starosta obce        vedúci podniku  
 


