
 

Zmluva o dielo 4/2018 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ:     Obec Raslavice   

Sídlo:      Hlavná 154, 086 41 Raslavice    

IČO:      00322521 

DIČ:      2020624606  

Štatutárny zástupca:     Marek Rakoš – starosta obce  

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu (IBAN):   SK59 0200 0000 0000 0192 1522 

Telefón:     054-488 2098 

e-mail:     podatelna@raslavice.sk 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2 Zhotoviteľ:    GAS – MG, spol. s r.o.  

Sídlo:     Komenského 315  

Registrácia:    OR OS Prešov odd. sro. Vl. č. 15673/P 

Štatutárny zástupca:   Ing. Michal Gondek  

Oprávnený rokovať vo veciach 

- zmluvných:    Ing. Michal Gondek  

- technických:    Ing. Michal Gondek   

IČO:     35911671  

DIČ:     2021320307  

IČ DPH:     SK2021920307  

Kontaktná osoba:    Ing. Michal Gondek  

Kontakt:     0903 639 362 , 054-752 3427 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s.  

Číslo účtu (IBAN):   SK59 0200 0000 0001 4344 1612  

Zapísaný v OR OS PO Odd. Sro., vl. Č. 15673/P 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

   Článok II. 

Predmet plnenia 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „Vodovod a STL plynovod na 

ul. Nad ŽSR Raslavice“, a to  

- podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom, 

- podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných 

podmienok v článku V. tejto zmluvy. 

2.3 Dielo pozostáva z prác uvedených vo výkaze – výmer (Príloha č. 1 k Zmluve o dielo) 

 

 

 

Článok III. 

Čas plnenia 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uskutočniť v termíne:   

 

             Začiatok :   21. týždeň roku 2018 

     Ukončenie: 25. týždeň roku 2018 
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- 2 - 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje  

- dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 2 výtlačkoch: do termínu odovzdania staveniska,  

- odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie: do termínu odovzdania staveniska,  

- odovzdať zhotoviteľovi stavenisko,  

- určiť odberové miesta vody a elektrickej energie,  

- vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznačiť hranice staveniska 

- určiť miesto odvážania stavebného odpadu, v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri  odovzdaní a prevzatí           

staveniska. 

 

Článok IV. 

Cena diela 

 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a je doložená podrobným 

rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.  

4.2. Cena môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán vo forme samostatného podpísaného dodatku k tejto zmluve, 

a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.  

4.3. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:  

 

Cena celkom bez DPH :   14.733,50 EUR           

DPH 20% :             2.946,70 EUR             

Cena celkom s DPH :       17.680,20 EUR     

 

4.2.1. V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela. 

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných 

podmienok, objednávateľ neuhradí.  

4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska. 

 

Článok V. 

Platobné podmienky 

 

5.1. Zhotoviteľ požaduje zálohu vo výške 50 % z ceny diela s DPH, t.j. 8.840,00 Eur. 

5.2. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe vystavenej konečnej  faktúry.  

5.2.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo 

merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.  

5.2.2. Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa. 

5.3. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov a predloží objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.  

5.4. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania 

prostriedkov z účtu objednávateľa. 

5.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 

zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 

doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

 

Článok VI. 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 

 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, 

vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, 

dohodnuté v tejto zmluve.  

6.2. Záručná doba je 36 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcom 

technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za chyby diela, na ktoré sa vzťahuje 

záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.  

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného 

odstránenia chyby.  

6.4. Zemné práce vrátane pieskovania vykoná objednávateľ podľa pokynov zhotoviteľa. 
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Článok VII. 

Vykonanie diela 

 

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje 

technické špecifikácie a právne predpisy.  

7.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené 

zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z.  

7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z 

7.3.2. V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného prostredia, zachovávať 

a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri 

pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia. 

7.3.3. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela.    

7.3.4. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej 

havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s užívateľom na svoje náklady. 

7.4. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok, 

ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. 

7.5. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie stavebného dozoru. 

7.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela. 

7.7. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:  

 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia trvalého diela a to aj v digitálnej verzii, 

 stavebné denníky,  

 doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f a § 47 stavebného zákona, 

zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, zápisy o 

vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.),  

 zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté.  

 
7.8. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu.  

7.9. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre chyby a nedorobky až do ich odstránenia.  

7.10.. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku.  

7.11. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.  

 

 

Článok VIII. 

Stavebný denník 

 

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so stavebným zákonom a vyhláškou Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. 

Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy 

boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.  

 

 

Článok IX. 

Zmluvné pokuty 

9.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z fakturovanej 

ceny za každý aj začatý deň omeškania. 

 

 

Článok X. 

Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy 

 

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy 

zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.  
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10.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:  

 ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,  

 ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom zistené chyby neodstráni v 

dohodnutých termínoch,  

10.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:  

 ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela. 

10.4. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie 

zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zákonníka a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe 

zmluvné strany.  

10.5. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bode 10.4 tohto článku zmluvy, vykonané práce budú odúčtované 

faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene 

rozpracovaného diela. 

 

 

 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami.  

11.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe.  

11.4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne 

podpísali.  

11.5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejnením a sprístupnením obsahu tejto zmluvy. 

11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.  

11.7. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.  

 

 

 

V Svidníku, dňa ........................       V ...................., dňa ....................... 

 

 

 

 

Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Michal Gondek                          Marek Rakoš 

   konateľ firmy           Starosta obce Raslavice 

 

 

 

Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe  

 

 

 

 

  


