
Zmluva o dielo  

o dodávke stavebného diela podľa § 536 OZ  

 
Číslo zmluvy:  
Zo dňa:  

l. Zmluvné strany  

1.1 Objednávateľ:  

 

0712015  
22.07.2015  

Obec Kysak  
 
Osoba oprávnená konať v zmluvných a technických veciach:  

 

Ing. Ľubomír Krajňák  
Starosta obce   

IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  

1.2. Zhotoviteľ:  

IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  

II. Východiskové údaje  

 

00324400  
2021244841  

Ing. Ján Kuchta - KUCHTA, v zast. Ing. Ján Kuchta - konateľ  
04942 Lúčka 16  
35129981  
SK 1020674787  
SLSP Rožňava,  
0510731233/0900,  

 
 2.1 Názov stavby:  Výmena krytiny na objekte starého MNV v Kysaku  
2.2 Stavebné podklady: Vlastné zameranie zo dňa 3-ho 7.2015  

III. Predmet plnenia  

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebnomontážne práce na predmetnom objekte  
v zmysle cenovej ponuky zo dňa 07-ho 07.2015  

IV. Zmluvné podklady a čas plnenia  
 
4.1 Začiatok plnenia:  
4.2 Ukončenie plnenia:  
4.3  

 

03.08.2015  
04.09.2015  

 
4.4 Termín ukončenia prác sa nesmie predlžiť. Je to možné jedine o dni, počas ktorých  

zhotoviteľ nebude môcť realizovať práce z dôvodu nepriaznivého počasia.  

4.5 Podklad k realizácii predmetného diela je v bode 2.2.  

SWIFT: GIBASKBX  
IBAN: SK84 0900 0000 0005 1073 1233  
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V. Cena za dielo  

 5.1 Celková cena diela je  12.850,- EUR  
5.2 K cene bude pripočítaná DPH 20  podľa zákona, t.j. 2570,- EUR.  

Zmluvná cena celkom vrátane DPH je 15420,- EUR.  

5.3 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohy vo výške dojednanej nižšie na základe  
vystaveného dokladu:  

 
aj záloha na materiál  
bl záloha na práce  
cl záloha na práce  
dl konečna faktura  

 

8000,-  
3000,-  
3000,-  
1420,-  

 

EUR pri podpise ZoD  
EUR dňa nástupu na práce  
EUR dňa dohoda  
EUR dňa po prevzatí prác  

 
5.4 V prípade nevyhnutných naviac prác, objednávateľ so zhotoviteľom dohodol, že tieto  

budú riešené samostatne.  

VI. Platové podmienky  

6.1 Platby budú uskutočnené na základe vystavených faktúr zhotoviteľom.  

6.2 Faktúry sú splatné 7 dní po ich predložení.  

6.3 Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok v zmysle CP.  

VII. Zmluvné podmienky plnenia  

7.1 Stavebný materiál zabezpečí zhotoviteľ.  
7.2 Zhotoviteľ k plneniu bude využívať svoje stavebné mechanizmy.  

7.3 Parkovanie stavebných mechanizmov zhotoviteľa na stavbe umožní objednávateľ  
bezodplatne.  

7.4 Objednávateľ zabezpečí možnosť napojenia na rozvod el. prúdu pre stavebné účely  
bezodplatne.  

7.5 Objednávateľ zabezpečí, že montážne práce nebudú rušené neoprávnenými zásahmi  
tretích osôb.  

7.6 Zápis o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať zhodnotenie akosti prevedených prác,  
súpis zistených závad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie.  
7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať predpisy BOZ a PO na pracovisku v zmysle  
Vyhl. 374/90 Zb. v znení neskorších predpisov. Tiež zodpovedá za bezpečnosť  

a spôsobilosť zamestnancov vykonávajúcich dielo.  
7.8 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť na čas nevyhnutný na stavebné práce, zhotoviteľovi  

priestory na prezliekanie jeho zamestnancov priamo na stavbe bez úhrady.  
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7.9 Stavebnú pripravenosť objektu pre montážne práce zabezpečí objednávateľ  
v dojednanom rozsahu a termíne do zahájenia prác zhotoviteľom v súlade s bodom 4.1.  

7.10 Objednávateľ prehlasuje, že má potrebné povolenia k vykonaniu uvedených prác  
k dispozícii.  

VIII. Záručná doba a zodpovednosť za vady  

8.1 Záručná doba na predmet plnenia je 24 mesiacov a počíta sa dňom od písomného  
 odovzdania a prevzatia dokončeného diela.  I  

Na použité materiály platí záruka výrobcov matertálov.  

8.2 Objednávateľ sa v prípade vád vzniknutých v záručnej dobe zaväzuje, že prípadnú  
reklamáciu uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou. Opodstatnenosť vád sa  
posúdi v rámci reklamačného konania v zmysle reklamačného poriadku SR.  

IX. Ostatné dojednania  

9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obama zmluvnými stranami a účinnosť  
dňom zverejnenia na webovom sídle obce www.kysak.sk.  

9.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má príslušné povolenia na realizáciu stavebného diela.  
9.3 Meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy je možné len písomnou formou, ktorej platnosť  

je podmienená odsúhlasením a podpísaním oprávnenými zástupcami oboch zmluvných  
strán.  

9.4 Nakladanie so stavebnými odpadmi.  
Zhotoviteľ stavebný odpad zo strechy riadne poukladá na stavbe na vopred určené  
Miesto, prípade sa dohodnú ináč.  

9.5 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch, z ktorých si ponechajú obe zmluvné  
strany po jednom vyhotovení.  

V Kysaku, dňa 22.07.2015  

Príloha: Cenová ponuka zo dňa 07.07.2015.  

 



 


