
 

 
 

ZMLUVA o dielo č. 2019 074 
 

na opravu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v obci Dechtice  

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) 
 

medzi: 

 

Objednávateľ: 

 

Obec Dechtice 

  Sídlo: Dechtice 488 

  IČO:   00312363 

Zastúpený:  PhDr. Karol Zachar 

Telefón: 0905 409 956 

e-mail:   ekonomka@dechtice.sk 

            (ďalej len „objednávateľ“)  

a  

 

Zhotoviteľ: REMONT SK, s. r. o. . 

Sídlo: Seredská 58, 917 05  Trnava - Modranka 

IČO:   36268739  DIČ: SK2021946003 

Zastúpený:  Juraj Rezbárik 

Telefón: 0905 885 975 

e-mail:   j.rezbarik@remontsk.sk 

            (ďalej len „zhotoviteľ“)  

  

Čl. 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa zrealizovať „opravu verejného 

osvetlenia a miestneho rozhlasu v obci Dechtice a súvisiace práce, práce s plošinou,  

dodávku, montáž a demontáž vianočného osvetlenia v obci Dechtice“  (ďalej tiež ako 

,,predmet zmluvy“ alebo ,,dielo“). 

 

Čl. 2 

Termín, spôsob a miesto plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy v termíne do 31.03.2020. Predmet 

zmluvy bude dodaný objednávateľovi podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

2. Miesto plnenia zmluvy je: Katastrálne územie obce Dechtice. 

 

Čl. 3 

Cena 

 

1. Cena za zhotovenie kompletného predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho 

vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov: 

 

Cena spolu v EUR bez DPH:  10 000,00 

DPH      2 000,00 

Cena spolu v EUR s DPH:  12 000,00   
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2. Cena za zhotovenie kompletného predmetu zmluvy zahrňuje všetky náklady zhotoviteľa 

pri realizácii predmetu zmluvy. 

 

Čl. 4 

Platobné podmienky a zmluvná pokuta 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny podľa Čl. 3 tejto zmluvy na základe faktúry 

vyčíslenej zhotoviteľom, ktorú tento zašle objednávateľovi. Zhotoviteľovi vzniká právo 

objednávateľovi fakturovať cenu za zhotovenie predmetu zmluvy po ukončení 

a odovzdaní diela. 

2. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúry do 14 dní od ich doručenia.  

3. Faktúry musia obsahovať náležitosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

V prípade, že faktúra neobsahuje potrebné náležitosti, vráti ju objednávateľ zhotoviteľovi 

na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia 

prepracovanej faktúry.  

4. Prílohou faktúr musí byť položkovitý rozpočet poskytnutých služieb.  

5. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.  

6. Za oneskorenie plnenia predmetu zmluvy má objednávateľ právo pri nesplnení termínov 

podľa Čl. 2 tejto zmluvy uložiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z príslušnej ceny 

predmetu zmluvy za každý deň omeškania plnenia.  

 

Čl. 5 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú neodkladne sa vzájomne informovať o všetkých 

skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť splnenie predmetu zmluvy alebo jej 

časti.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v predmete zmluvy, dodrží všetky všeobecne záväzné 

predpisy, technické normy platné v Slovenskej republike vo vzťahu na predmet a obsah 

tejto zmluvy.  

3. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre poskytnutie 

požadovaných služieb, pokiaľ ho o to zhotoviteľ požiada.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje, zaplatiť zhotoviteľovi za poskytnuté služby cenu vo výške a za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

 

 

Čl. 6 

Zodpovednosť za vady, záruka 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu poskytnutých služieb.  

2. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy záruku v trvaní 24 mesiacov. Ak poskytnutá 

služba má charakter opravy, záručná doba je 6 mesiacov. Záručná doba na materiál 

(náhradné diely, súčiastky) je v rozsahu podľa záruky poskytnutej jeho výrobcom 

a pokiaľ nie je výrobcom určená, je 24 mesiacov.   

3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vykonaný riadne, s odbornou 

starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, v súlade so všetkými príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi prepismi a technickými normami Slovenskej republiky a budú 

spĺňať všetky požiadavky v zmysle všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych 

predpisov a technických noriem Slovenskej republiky.  
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4. Zodpovednosť za vady a skryté vady sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka vzťahujúcimi sa na zmluvu o dielo.  

5. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody v súvislosti s vyhotovovaním predmetu tejto 

zmluvy, ktoré nezapríčinil objednávateľ, ktorých náhrada sa riadi príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.  

6. Prípadnú reklamáciu vady predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 

bezodkladne po zistení vady v písomnej forme do rúk zhotoviteľa.  

 

Čl. 7 

Všeobecné dojednania 

 

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to do 31.03.2020. 

2. Objednávateľ ako aj zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa druhá 

zmluvná strana dostane s plnením svojej zmluvnej povinnosti do omeškania, a túto 

povinnosť nesplní ani v dodatočnej písomne dohodnutej lehote.  

3. Odstúpenie od zmluvy je oprávnená strana povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej 

strane bez zbytočného dokladu po tom, čo nastala skutočnosť zakladajúca jej nárok na 

odstúpenie od zmluvy. 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy a podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ďalších právnych 

predpisov vo vzťahu na predmet a obsah tejto zmluvy.  

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísanými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

objednávateľa. 

4. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ 

a druhý zhotoviteľ.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nebola uzavretá v tiesni 

za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

 

 

 
V Dechticiach, dňa: 21.11.2019     V Dechticiach, dňa: 21.11.2019  

 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

 

___________________________     ___________________________  

             PhDr. Karol Zachar      Juraj Rezbárik  

                starosta obce  


