
Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

Čl. I Zmluvné strany 
 

  

1. Objednávateľ : Obec Lieskovec 
    Na Barinách 2 

   962 21 Lieskovec 

    Zastúpená: Ing. Peter Ťavoda, CSc. - starosta obce 

   IČO: 00 647 861 

   DIČ: 2021346228 

   IBAN: SK6302000000000016427412 

  

(ďalej len objednávateľ) 
 

a  

 

2. Zhotoviteľ :   STAMP spol. s.r.o. Lieskovec 
  Horná 5 

Zastúpená: Ján Stanček 

Bankové spojenie: 659844-412/0200 

IČO:  31561128  

IČ DPH: SK2020475028 

IBAN: SK04 0200 0000 0006 5984 4412 

           

(ďalej len zhotoviteľ) 
 

 

Predmet zmluvy 
Predmetom zmluvy je:  

 Prestavba rodinného domu na poskytovanie všeobecno-prospešných služieb, na 

využívanie ako náhradné byty pre občanov obce Lieskovec postihnutých povodňami a 

inými katastrofami. 

 Stavba nie je členená na stavebné objekty a v prvej etape nebude riešená cez stavebné 

povolenie. 

 

Práce pozostávajú z: 

 - demontáže strešnej krytiny 

 - výmena latovania nad obytnou časťou 

 - zosilnenie krovu klieštinami 

 - náteru krovu impregnačnou látkou proti hubovým a hmyzím škodcom 

 - zbúranie 2ks jestvujúcich komínov po úroveň povaly 

 - dodanie a montáž novej ľahkej strešnej krytiny 

 - namontovanie podhľadov 

 

Sanačné práce: 

 - vybúranie podláh 

 - osekanie omietok 



- odvodnenie, drenáže 

- podkladové betóny 

- nová prípojka elektroinštalácie 

 

 

 Vykonanie diela 

 

Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce podľa zmluvy. Mimo rozpočtu (ďalej len „naviac 

práce“) s riadnym predchádzajúcim písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným 

obidvoma zmluvnými stranami. Cenu naviac prác, t.j. prác neobsiahnutých v projekte resp. 

cenovej ponuke, ktoré je podľa STN alebo podľa skúseností zhotoviteľa nutné vykonať, je 

objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní naviac 

prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako použil pri spracovaní svojej ponuky 

a rozpočtu zahrnutých v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak. 

        .  

Zhotoviteľ si splní svoju povinnosť dielo vykonať jeho ukončením a odovzdaním 

objednávateľovi 

 

Dielo sa považuje za ukončené v zmysle tejto zmluvy ak sú splnené nasledovné podmienky : 

 

 na diele sú vykonané a ukončené práce a činnosti stanovené touto zmluvou 

 

Za riadne vykonané dielo sa považuje dielo vykonané v súlade s cenovou ponukou  

 

 

     Cena za vykonanie diela 

 

Cena za vykonanie diela je 35 990, 66 EUR s DPH ,  v zmysle platných právnych predpisov, 

pričom v tejto cene sú zahrnuté všetky vedľajšie rozpočtové náklady (ubytovanie, doprava, 

stravné pracovníkov zhotoviteľa). 

 

Cena bola stanovená maximálne do výšky 35 990,66 € 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena prác bude uhradená nasledovne : 

 

Objednávateľ bude platiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela formou faktury stavených 

prác podla priebežneho financovania podľa skutočne vykonaných prác. 

 

Prvá záloha na práce v cene :     10 000,00 € 

Druhá záloha na práce v cene :     10 000,00 € 

Prvá poskytnutá záloha bude vyplatená do dňa 22.06.2014 v hodnote 10 000,00 €  bez DPH a 

bude odpočítaná z celkovej sumy konečnej faktúry. Druhá záloha bude vyplatená do dňa 

22.7.2014 a bude tiež odpočítaná z konečnej faktúry. 

 

                           Povinnosti zhotoviteľa   
 

Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto zmluvy zabezpečiť pre 

svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z PO a  BOZP platných 

v Slovenskej republike. 

 



Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj 

vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva zhotoviteľ. Toto 

sa vzťahuje len na škody zapríčinené zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním 

spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť 

diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody. 

 

Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné 

normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej 

republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas 

predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická 

pevnosť a stabilita. 

 

Zhotoviteľ je povinný pri preberaní diela odovzdať certifikáty použitých materiálov, ktoré 

použil na vykonanie diela.  

 

Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na ňom 

 

Vlastnícke právo k dielu má zhotoviteľ a po celkovom zaplatení diela zhotoviteľovi má 

vlastnícke právo k dielu objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ, 

pokiaľ tuto škodu nespôsobil zhotoviteľ 

 

Odovzdanie diela 
 

Dielo sa považuje za odovzdané (deň odovzdania diela) : 

 okamihom podpisu zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými 

 stranami. 

 

 

                                                                   Záruky 

 

Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na vykonané dielo. 

 

Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela zhotoviteľom 

objednávateľovi 

 

 Zodpovednosť za vady 
 

Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za zjavné vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 

a boli zistené pri prehliadke  

 

Objednávateľ je povinný oznámiť vady zhotoviteľovi písomne ihneď, čo ich zistí  

 

Ak neoznámi objednávateľ zhotoviteľovi existenciu vád, má sa zato, že dielo nemá žiadne 

zjavné vady. To platí tiež v prípade, že objednávateľ prehliadku diela za účelom zistenia vád 

nevykoná. 

 

Zhotoviteľ zodpovedá za skryté vady diela, ktoré vzniknú po jeho odovzdaní, len ak boli 

spôsobené porušením jeho povinností. 

 

Objednávateľ je oprávnený si uplatňovať v prípade vady diela nárok na : 



 

 odstránenie vady diela opravou, 

 dodanie chýbajúcej časti diela,  

 

 

Objednávateľ je povinný vždy najskôr uplatniť svoj nárok na odstránenie vady diela opravou, 

pokiaľ ide o vadu odstrániteľnú.  

 

Pod pojmom vada zmluvné strany rozumejú vadu skrytú ako aj vadu zjavnú. 

 

 Záverečné ustanovenia 
 

Akékoľvek doplnky a zmeny tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané 

oboma zmluvnými stranami. 

 

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží po dve 

vyhotovenia. 

 

Zmluvné strany po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že ich vôľa pri 

podpisovaní bola slobodná a vážna, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov 

a že ich zmluvná voľnosť a právna spôsobilosť nie je obmedzená. 

 

V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy, alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, 

neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, 

neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné 

v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku a dobrých mravov rokovať 

tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným 

ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný 

ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do 

doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzatvorená, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, 

použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné 

ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských 

právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom 

sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety. 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo v 

budúcnosti vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou budú rozhodované v 

rozhodcovskom konaní  v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní 

nezávislým rozhodcom Stáleho rozhodcovského súdu pri Slovenskej arbitrážnej komore, 

s.r.o., IČO: 36 414 603, podľa Rokovacieho poriadku tohto Stáleho rozhodcovského súdu 

(ďalej len „Rozhodcovský súd“). Zmluvné strany sa dohodli, že Rozhodcovský súd bude 

rozhodovať aj všetky ostatné spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo v budúcnosti vzniknú z 

tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému 

v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany 

konečné a záväzné. 

 

Právne vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, pokiaľ ich táto výslovne neupravuje, 

sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ktorý si 

zmluvné strany v zmysle § 262 Obchodného zákonníka zvolili ako predpis, ktorým sa budú 



riadiť ich zmluvné vzťahy vzniknuté pri tejto zmluve ako aj ostatnými platnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

 

V prípade, že faktúra nebude uhradená do termínu splatnosti, budú objednávateľovi 

vyúčtované penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania z fakturovanej hodnoty. 

 

 

 

 

V Lieskovci dňa 6.6.2014. 

 

 

 

 

 

 za objednávateľa :     za zhotoviteľa: 

 

 

 

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

                                                                            

 

 

 


