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Zmluva o dielo 

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

 

I. Zmluvné strany 

 

Zhotoviteľ :   
  

Obchodné meno spoločnosti:  STAVOCOM SK, s. r. o.  

So sídlom :     Podvysoká 18, 023 57  Podvysoká  

Zastúpený:    Jozef Bazger - konateľ 

IČO:      363 934 28 

DIČ:      2020135392 

Banková inštitúcia:   Tatra banka, a. s.  

Číslo účtu:    2628500202/1100 

IBAN:     SK1611000000002628500202 

e-mail:     stavocom@stavocom.sk  
 

 

(ďalej len zhotoviteľ) 

 

Objednávateľ:  
 

Názov:     Obecný technický podnik Staškov 

So sídlom :    Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov 

Zastúpený:     Ladislavom Perďochom, vedúci 

IČO:      47884355 

DIČ:      2024125026 

Banková inštitúcia:    Prima banka Slovensko, a. s.  

Číslo účtu:     7796433005/5600 

IBAN:     SK7556000000007796433005 

e-mail:     otpstaskov@gmail.com   

Nie sme platcami DPH! 

 

(ďalej len objednávateľ) 

 

 

 II. Úvodné ustanovenia 

 

 

1. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok postupu podľa § 117 zákazka 

s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky :“Okná a vonkajšie dvere na 

Novostavbe byt. domu 15 b. j. v obci Staškov“ – dodávka a montáž 

 

III. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je: dodávka a montáž “ Okná a vonkajšie dvere na Novostavbe 

byt. domu 15 b. j. v obci Staškov“ 
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v súlade s Návrhom na plnenie kritérií a Cenovou ponukou s popisom jednotlivých okien a 

dverí ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1), (Príloha č. 2).  

  

 

IV. Čas a miesto plnenia 

 

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

objednávateľovi  

Začiatok realizácie práce : 15. 9. 2017 

Ukončenie prác: 29. 9. 2017 

 

 V. Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky  
 

1. Dohodnutá cena diela predstavuje: 

 

Cena celkom:        30 444,12-- EUR 

Zhotoviteľ  je platcom DPH. 

 

Dohodnutá cena je pevná a nie je možné ju navyšovať. 

 

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

a prevzatí objednávateľom. Splatnosť faktúry je 60 dní od jej vystavenia. 

 

 

VI. Iné práva a povinnosti 

 

1 Zhotoviteľ je povinný si plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní §7b odsek 6. Túto povinnosť si zhotoviteľ splní doložením čestného vyhlásenia, 

že neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.  

 

 

VII. Záverečné ustanovenia  

 

1. Táto zmluva 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. 
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V Staškove dňa 15. 8. 2017 

 

  

Za objednávateľa:                  Za zhotoviteľa: 

 

 

……………………………..       ………………………………. 

Obecný technický podnik Staškov      STAVOCOM SK, s. r. o. 

Ladislav Perďoch – vedúci          Jozef Bazger - konateľ 

  


