
 

   ZMLUVA O DIELO  
 
uzavretá  podľa  §  536  až  § 565 Obchodného zákonníka  ( právnická osoba ), resp. § 631 až 

§ 656 Občianskeho zákonníka ( fyzická osoba ) a § 6, ods. 1 a 4 zákona č. 263/1999 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
 

I.  

 

Zmluvné strany : 

 

 
 
Objednávateľ :  Obec Dechtice 
  Dechtice 488 
  91953 Dechtice 
                                v zastúpený Karol Zachar, starosta obce 
  IČO: 00312363 
  DIČ: 2021133708  
                               bankové spojenie : PRIMA Banka Trnava  
            číslo účtu : 1021296001/5600 
                               IBAN: SK17 5600 0000 0010 2129 6001    
                              E mail :  obec@dechtice.sk  
 
 
Dodávateľ :            Roman Slobodník 
                                 Na hlinách 50/7485 
                                  917 01 Trnava 
                     v zastúpený : Roman Slobodník 
           IČO : 43423175 
                     DIČ : 1045536624 
            bankové spojenie : SLSP pobočka Trnava 
            číslo účtu : 0284768838/0900 
                               IBAN: SK96 0900 0000 0002 8476 8838  
                               E mail : slobodnik.r@gmail.com 
                                Zapísaný : Okresný súd Trnava číslo Ž.r. : 250-23195.  
    
  

 

II.  

 

Predmet zmluvy 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje počas účinnosti zmluvy vykonať Opravu strechy objektu MŠ  

v obci Dechtice podľa  cenovej ponuky zo dňa 10.9 2014. Dodávateľ vykoná predmetné 
práce v  lehote stanovenej v čl.III bod 2 tejto zmluvy.   
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III. 

 

Miesto a čas  plnenia. 
 

1. Miestom vykonania služby je Oprava strechy objektu MŠ v obci Dechtice 
2. Lehota vykonania prác je : 29.09.2014 – 21.10.2014 
 
 

IV.  

 

 Cena a platobné podmienky. 
 

1. Cena prác je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

2. Dohodnutá cena jednotlivých druhov predmetu obstarávania je uvedená v cenovej ponuke 
zo dňa 10.09.2014.. 
 

      
     Cena diela je : 13 360,00 € 

 
 
3. Uvedená cena je konečná. Nie som platcom DPH.. 
4. Dohodnutá cena prác diela bude uhradená po zhotovení prác uvedených v cenovej 

ponuke. Splatnosť faktúr bude 14 dní od doručenia objednávateľovi.  
5. Podkladom pre fakturáciu je dodanie objednanej práce a nákup materiálu potrebný k    

realizácii diela.                               
6. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. 
7. Platobný styk bude na základe fakturácie dodávateľa realizovaný prevodným príkazom. 

Faktúra sa považuje za uhradenú v deň, keď je faktúrovaná suma odpísaná z bankového 
účtu objednávateľa, pri platení hotovosti prevzatá osobne po vydaní pokladničného 
dokladu. 

8. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká dodávateľovi riadnym a včasným splnením 
jeho záväzku. 

 
 

V.  

 

Zodpovednosť za vady služby. 
 

1. Dodávateľ poskytne na všetky dodané práce a materiál záruku 5 rokov . 
2. Prípadné nekvalitné dodávky prác v záručnej dobe budú odstránené v rámci reklamácie na 

náklady dodávateľa. 
 
 
 
 
 
 



 3 

 

 

VI. 

 

Sankcie. 

 
1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné 

sankcie : 
a) za omeškanie dodávateľa s vykonaním prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 

z hodnoty diela za každý deň omeškania.  
b) za omeškanie objednávateľa so zaplatením faktúrovanej ceny úrok z omeškania vo 

výške 0,05 % z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania po lehote splatnosti 
faktúry. 

 
 

VII. 

 

Povinnosti dodávateľa a objednávateľa 

 
1.   Dodávateľ bude  dodávať  v požadovanej  kvalite  a množstvách, ktoré budú zo strany 

objednávateľa žiadané, takým spôsobom,  aby sa zachovala ich zdravotná nezávadnosť.   
2. Pri  zníženej  kvalite  práce,  ak  budú  nedostatky  objednávateľom  reklamované, v rámci 
      reklamácie tieto odstrániť na vlastné náklady. 
3. Objednávateľ zabezpečí dodávateľovi odber elektriny, vody a skladové priestory. 
4. Objednávateľ umožní dodávateľovi napojiť sa na energie a vodu potrebné k zhotoveniu 

diela. Dodávateľ zodpovedá za poriadok a disciplínu na mieste plnenia, počas doby 
plnenia a za dodržiavanie predpisov BOZP a PO v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. 
a vládneho nariadenia č. 396/2006.      

 
 

VIII. 

 

Environmentálne správanie 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať legislatívne predpisy na ochranu ŽP a riadenie     
    odpadov. Zamedzí znečisteniu vody, pôdy, nadmernému znečisteniu ovzdušia, obmedzenie     
    hluku, vibrácií, žiarenia v zmysle zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. 
    Deklaruje likvidovanie odpadov a ich triedenie podľa zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z. 
 
 

IX. 

 

Podmienky odstúpenia od zmluvy. 
 

1. Počas trvania zmluvy je každá zo zmluvných strán oprávnená okamžite odstúpiť od 
zmluvy pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti druhou stranou, alebo keď sa pre 
druhú stranu stalo plnenie zmluvných povinností úplne nemožným, alebo v ďalších 
prípadoch uvedených v tejto zmluve. 

2. Odstúpenie od zmluvy sa druhej strane neodkladne oznámi písomnou formou. 
3. Pri jednostrannom odstúpení od zmluvy je druhá strana oprávnená vymáhať 

preukázateľne vynaložené náklady. 
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X. 

 

Záverečné ustanovenia. 
 

1. Všetky právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť ostatnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb., v znení neskorších zmien a noviel, resp. 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 509/91 Zb., v znení neskorších 
zmien a noviel. 

2. Za dodržiavanie bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany pri realizácii predmetu 
obstarávania, ako aj ďalších súvisiacich činností zodpovedá dodávateľ. Objednávateľ je 
oprávnený kontrolovať práce počas realizácie požadovanej práce. 

3. Zmluvu je možné zmeniť len písomnými dodatkami potvrdenými obidvomi stranami. 
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 
5. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých po podpísaní jeden obdrží 

dodávateľ  a dva objednávateľ.. 
 
 
 
 
V Dechticiach, dňa 26.09.2014 
 
 
 
 
 
              
 
..............................................                                                 .............................................. 
            dodávateľ                                                                                objednávateľ 


