
ZMLUVA O DIELO č. 243-8/2015 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Objednávateľ:  Obec Hvozdnica, Obecný úrad 

 013 56  Hvozdnica č. 39 

 V zast.: Ing. Martin Šimún, starosta obce 

 IČO: 00648922 

DIČ : 2020618798 

 IBAN: SK20 5600 0000 0002 8985 6001    

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

  

 /ďalej len "objednávateľ"/  

 

 

 

 

Zhotoviteľ:  Jozef Slávik 

 Nerudova 733/29, 018 41  Dubnica n/V 

 V zast.: Jozef Slávik 

 IČO: 45861871 

  

  

  

IBAN :  

 Bankové spojenie:  

 OÚ v Trenčíne, č. 350-30407 

 /ďalej len "zhotoviteľ"/  

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických: 

Jozef Slávik 

 

 

 



Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa na základe výsledku verejného obstarávania č. 273-6/2015 rozhodli 

uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie servisných prehliadok, odborných 

prehliadok plynových  zariadení  v objektoch v obci Hvozdnica uvedených v čl. II, bod 1. 

2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje  odovzdať objednávateľovi dielo podľa špecifikácií 

uvedených v tejto zmluve na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje 

zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať. 

 

Čl. II 

Cena za vykonanie diela 

1.  Cena je určená na základe výsledku verej. obstarávania a je nasledovná: 

     

P.č.                           Názov úkonu Cena za     Cena bez   

     DPH  v  € 

1 Servisná prehliadka Viessmann /24 ks/ 1 ks       40,00 

2 Servisná prehliadka Buderus /1 ks/ 1 ks       40,00 

3 Odborná prehliadka rozvodov plynu /od 

regulátora až k spotrebičom zariadenie Bg, Bf, 

Bh/ pre bytovku s.č. 357 – 24 ks /bytov/ 

1 ks /byt/        10,00 

4 Odborná prehliadka rozvodov plynu pre Obú 1 ks        50,00 

 

2.  Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že táto cena je maximálna a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si 

žiadne ďaľšie náklady, ani dopravné.  

4.  Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1 tohto 

článku do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 

5.   Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr  do 30 dní odo dňa 

odovzdania diela. 

6.    Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa. 

 



Čl. III 

Termín plnenia diela 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo pre príslušný kalendárny rok za podmienok dojednaných v 

tejto zmluve v termíne do 30.12. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej 

dohody zmluvných strán. 

2. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných 

prác. 

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 30.11.2015 do 30.12.2018. 

 

Čl. IV 

Vykonanie diela a jeho odovzdanie 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo.  

2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore realizácie diela. Zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť pri realizácii diela požiarnu ochranu. 

3. Zhotoviteľ po skončení práce vystaví príslušné revízne správy v súlade s platnými 

predpismi a normami na území SR a odovzdá objednávateľovi spolu s faktúrou. 

 

Čl. V 

Zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem 

vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu závady diela uplatní bezodkladne 

po jej zistení a to písomnou formou. 

Čl. VI 

Sankcie 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne 

môže zhotoviteľ objednávateľovi učtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela za 

každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok 

z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej sumy. 

 



Čl. VII 

Zánik zmluvy 

1. Táto zmluva zaniká riadnym uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená. 

2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody oboch zmluvných strán ku dňu,  

ktorý si zmluvné strany vzájomne dohodnú. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k 

porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k 

ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri 

zhotovení diela. 

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia 

času plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia 

sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné 

záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela. 

6. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí 

byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje. 

7.  Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa 

použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov.  

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom jej zverejnenia na web. stránke objednávateľa. 

2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Obchodného zákonníka a právnych predpisov platných na území SR. 

4. Zmluva je vyhotovená v 2 výtlačkoch, z ktorých po jednom obdrží zhotoviteľ a  

objednávateľ. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, dobrovoľne, vážne a bez nátlaku vlastnoručne 

podpísali.  

 

 



 

 

Objednávateľ:    Zhotoviteľ: 

V Hvozdnici, dňa 30. 11. 2015       V Hvozdnici, dňa 30.11.2015 

 

 

 

 

  

   

.........................................  ......................................... 

Ing. Martin Šimún       

starosta obce 

                  Jozef Slávik 

   

 


