ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

I. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Obec Matejovce nad Hornádom
053 21 Matejovce nad Hornádom 97
Terézia Kočišová – starostka obce
00329363
2020717776
Prima banka Slovensko, a.s.
3424777001/5600
SK89 5600 0000 0034 2477 7001

a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

EKO-STAV, s.r.o.
F. Urbánka 25, 052 01 Spišská Nová Ves
Ján Šariský
44311141
2022657890
Všeobecná úverová banka, a.s.
2489666359/0200

II. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia
oplotenia obecného cintorína“, ktorú vykoná zhotoviteľ v zmysle svojej
ponuky zo dňa 26.05.2014. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a dodať ho
objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok osobne – svojimi pracovníkmi.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.
III. Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné práce dodá v termíne od 12.06.2014 do 30.07.2014
.
2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť termín ukončenia prác o počet dní s nepriaznivým
počasím (dážď, silný vietor, krupobitie, búrky a pod).
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa.
4. Ak zhotoviteľ ukončí stavebné práce alebo ich dohodnutú časť na odovzdanie pred

dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať pred dohodnutým
termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
IV. Cena
1. Cena predmetu zmluvy bola stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov takto:
Cena za dielo bez DPH: 4 150,47 EUR
DPH 20 %:
930,09 EUR
Cena za dielo spolu:
4 980,56 EUR
2. Celková cena za vykonané práce bude vyfakturovaná podľa skutočne realizovaného
množstva prác po predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom.
V. Platobné podmienky
1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry a doručí objednávateľovi
do 14 dní od ukončenia diela. . Objednávateľ sa dohodol so zhotoviteľom na poskytnutí
zálohy vo výške 50% čo je 2490,56 eur.
2. Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti a v prílohe bude pripojený súpis vykonaných
prác.
3. Lehota splatnosti faktúry je 18 dní od vystavenia faktúry.
VI. Zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané
riadne, v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté
v zmluve. Taktiež zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho
odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ
len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené objednávateľom a zhotoviteľ
ani pri vynaložení odbornej spôsobilosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
3. Záručná doba diela je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela
objednávateľovi. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ
povinnosť bezodkladne odstrániť všetky vady diela.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa.
5. V prípade, že objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo
zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty.
VII. Iné práva a povinnosti zmluvných strán
1. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, avšak pri určení spôsobu vykonania
diela je viazaný pokynmi zodpovedného zamestnanca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný
rešpektovať výzvy a pokyny zodpovedného zamestnanca objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa pri realizácii diela zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy,

technické normy a podmienky tejto zmluvy.
3. Počas uskutočňovania diela zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na
majetku objednávateľa alebo na majetku iných osôb. Po zistení škody zavinenej
zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný uviesť vec do pôvodného stavu alebo nahradiť škodu.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a protipožiarne opatrenia na stavbe u svojich zamestnancov.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku v zmysle platnej legislatívy.
6. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebných prác a odovzdaním diela
objednávateľovi.
VIII. Spoločné ustanovenia
1. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu diela u zhotoviteľa podľa jeho vlastného
Uváženia.
2. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Táto
zmluvy nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne
nasledujúci deň po jej zverejnení v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 40/1964 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Meniť a doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú potvrdené a podpísané obidvoma zmluvných stranami.
4. Ak sa vyskytnú otázky neriešené touto zmluvou, použijú sa primerane ustanovenia
Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je pre zhotoviteľa jeden
pre objednávateľa.

V Matejovciach nad Hornádom, dňa 12.06.2014:

.............................................................
Objednávateľ

........................................................
Zhotoviteľ

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

I. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Obec Matejovce nad Hornádom
053 21 Matejovce nad Hornádom 97
Terézia Kočišová – starostka obce
00329363
2020717776
Prima banka Slovensko, a.s.
3424777001/5600
SK89 5600 0000 0034 2477 7001

a
Zhotoviteľ:

IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

KOVOVÝROBA
Ladislav Franko
Vajanského 2404
053 61 Spišské Vlachy
35321776
OTP banka a.s. pobočka Spišská Nová Ves
3418752/5200

II. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je výroba a montáž dielcov , brán
na stavbe „Rekonštrukcia
oplotenia obecného cintorína“, ktorú vykoná zhotoviteľ v zmysle svojej
ponuky zo dňa 28.05.2014. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a dodať ho
objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok osobne – svojimi pracovníkmi.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.
III. Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce dodá v termíne od 12.06.2014 do 31.08.2014
.
2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť termín ukončenia prác o počet dní s nepriaznivým
počasím (dážď, silný vietor, krupobitie, búrky a pod).
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa.
4. Ak zhotoviteľ ukončí práce alebo ich dohodnutú časť na odovzdanie pred
dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať pred dohodnutým
termínom plnenia v zmysle tejto zmluvy a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

IV. Cena
1. Cena predmetu zmluvy bola stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov takto:
Cena za dielo bez DPH:
DPH 20 %:
Cena za dielo spolu:

4 884,50 EUR
0
4 884,50 EUR

2. Celková cena za vykonané práce bude vyfakturovaná podľa skutočne realizovaného
množstva prác po predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom.
V. Platobné podmienky
1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry a doručí objednávateľovi
do 14 dní od ukončenia diela. . Objednávateľ sa dohodol so zhotoviteľom na poskytnutí
zálohy vo výške 2400 eur.
2. Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti a v prílohe bude pripojený súpis vykonaných
prác.
3. Lehota splatnosti faktúry je 18 dní od vystavenia faktúry.
VI. Zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané
riadne, v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté
v zmluve. Taktiež zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho
odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ
len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené objednávateľom a zhotoviteľ
ani pri vynaložení odbornej spôsobilosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
3. Záručná doba diela je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela
objednávateľovi. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ
povinnosť bezodkladne odstrániť všetky vady diela.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa.
5. V prípade, že objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo
zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty.
VII. Iné práva a povinnosti zmluvných strán
1. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, avšak pri určení spôsobu vykonania
diela je viazaný pokynmi zodpovedného zamestnanca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný
rešpektovať výzvy a pokyny zodpovedného zamestnanca objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa pri realizácii diela zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy,
technické normy a podmienky tejto zmluvy.
3. Počas uskutočňovania diela zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na
majetku objednávateľa alebo na majetku iných osôb. Po zistení škody zavinenej

zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný uviesť vec do pôvodného stavu alebo nahradiť škodu.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a protipožiarne opatrenia na stavbe u svojich zamestnancov.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku v zmysle platnej legislatívy.
6. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebných prác a odovzdaním diela
objednávateľovi.
VIII. Spoločné ustanovenia
1. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu diela u zhotoviteľa podľa jeho vlastného
Uváženia.
2. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Táto
zmluvy nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne
nasledujúci deň po jej zverejnení v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 40/1964 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Meniť a doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú potvrdené a podpísané obidvoma zmluvných stranami.
4. Ak sa vyskytnú otázky neriešené touto zmluvou, použijú sa primerane ustanovenia
Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je pre zhotoviteľa jeden
pre objednávateľa.

V Matejovciach nad Hornádom, dňa 12.06.2014

.............................................................
Objednávateľ

........................................................
Zhotoviteľ

