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ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v zmysle § 631  a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

1. Zmluvné strany 

 

1.1 Zhotoviteľ:  
 

Vladimír Kerhát – stavebné práce 
Adresa:Ležiachov 19, 038 42 Ležiachov 

IČO: 52 399 796 

Kontakt: 0907201405 

Zodpovedná osoba: Vladimír Kerhát 

 

1.2 Objednávateľ:  

 

Obec Likavka 
Adresa: 034 95 Likavka 815 

IČO: 00 315 362 

Kontakt: + 421908930885 

Zodpovedná osoba:  Ing.Marián Javorka, starosta obce 

 
 

 

2. Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavebného diela: Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní telocvične 

ZŠ s MŠ Likavka 

 

 

 

Miesto plnenia je na stavbe ZŠ s MŠ Likavka 

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne 

zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

 

3.  Záväzok zhotoviteľa 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú  zodpovednosť v súlade s platnými 

predpismi a STN pre realizáciu diela. Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, 

technické normy a dojednania tejto zmluvy.  

3.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že všetci pracujúci na stavbe musia mať platné zdravotné prehliadky, preukaz 

na prácu vo výškach ak si to charakter prác vyžaduje, a ostatné predpísané doklady na tieto práce v zmysle 

predpisov Slovenskej republiky. 

 

4. Čas plnenia 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1 tejto zmluvy v termíne:  

Začiatok prác:     19.09.2019 

Ukončenie prác:  30.09.2019 

4.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v 

tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so 

splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 

4.3 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.  
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5. Spolupôsobenie objednávateľa 

 

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení 

priestorov k prevedeniu prác tj. miestnosť na uskladnenie materiálu, elektrickú energiu, vodu a upozornenie 

zamestnancov prebiehajúcich prácach.  

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce bude vykonávať mimo vyučovacieho času,  prípadne v objektoch 

v ktorých v tom čase neprebieha vyučovanie.  

 

6. Cena a platobné podmienky 

 

6.1.       Celková cena diela bola dohodnutá dohodou obidvoch zmluvných strán podľa zák. NR SR  č. 18/1996.Cena 

je stanovená pevne podľa podkladov a obhliadky stavby. Po dohode zmluvných strán bola stanovená celková cena 

za dielo vo výške 50.007,77eur. Zhotoviteľ nie je plátcom DPH a cena je konečná. 

Ak okrem uvedených prác vykoná zhotoviteľ aj iné práce po dohode s objednávateľom, ktoré nie sú v tejto zmluve 

uvedené, objednávateľ ich zaplatí podľa písomne vopred dohodnutých cien za jednotlivé práce. 

Podkladom pre úhradu ceny za dielo bude faktúra zhotoviteľa. Fakturácia je podmienená vecným a kvalitatívnym 

plnením a preberacieho protokolu podpísaného zástupcami zmluvných strán. Faktúra je uhradená dňom odpísania 

finančnej čiastky z účtu odberateľa za podmienky správnych náležitostí vystaveného daňového dokladu. Faktúra je 

splatná do 7-ich pracovných dní odo dňa zdaniteľného plnenia. 

6.2.     Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi nárok na úhradu 

spôsobených vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená reálnym výpočtom objednávateľa. 

 

7. Zodpovednosť závady, záruka 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady 

vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím materiálov poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu 

upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.4 Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však v lehote do 14 dní od uplatnenia reklamácie na jeho náklady.  

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá pri realizácii diela za dodržiavanie protipožiarnych predpisov a predpisov 

bezpečnosti práce. 

 

 

 

8. Podmienky vykonania diela 

 

8.1    Objednávateľ umožní skladovanie materiálov, stavebných hmôt a výrobkov v priestoroch ZŠ s MŠ Likavka. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni  odpady, ktoré sú výsledkom 

jeho činnosti.  

8.3 Objednávateľ je oprávnený v zmysle § 553 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení vykonávať 

kontroly.  

8.4 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú predovšetkým  zoznam 

prípadných závad a nedorobkov so stanovením opatrení a termínov ich odstránenia, zoznam dodatočne 

požadovaných prác a spôsob ich vykonania a pod.. 
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9. Zmluvné pokuty 

 

9.1  Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo 

výške 0,03% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

9.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,03% z dohodnutej ceny diela za každý deň 

prekročenia lehoty stanovenej v ods. 7.5 tejto zmluvy. 

9.3 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť 

zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,03% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania. 

 

10. Záverečné ustanovenia 

 

10.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

10.2 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné 

strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou. 

10.3 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ opakovane porušuje svoj záväzok 

podľa ods. 3.1 tejto zmluvy. 

10.4 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie. 

10.5 Táto zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia objednávateľom. 

 

 

V Martine, dňa  19.09.2019 

 

        

 

 

Za zhotoviteľa :                                                        Za objednávateľa : 


