
Zmluva o dielo
uzavretaá  podľa § 536 a nasl. zaákona čč. 513/1991 Zb.

(Občhodneáho zaákonníáka) v zneníá neskorsčíáčh zmien a doplnkov

ČČ íáslo zmluvy: 
I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1     Zhotoviteľ:                DOMBUD, s.r.o., Krusčineč 1, 091 01 Krusčineč, 0915 894 635, 

                                                dombud@mail.t-čom.sk

                                                (meno, naázov, adresa, telefoá n, e-mail) 

Zastuá penyá :                 Jaček FALGER  

Zaá stupča splnomočneníá na rokovanie vo večiačh

a) tečhničkyáčh:        Jaček FALGER

b) zmluvnyáčh:          Jaček FALGER

IČČO:                             36 496 413  

IČČ  DPH:                       SK2021866209       

Bankoveá  spojenie:   SLSP, IBAN:SK0809000000000621261967 
                                      (naá zov penč azčneáho uá stavu, ččíáslo uá ččtu)
Zaápis v občhodnom registri Okresneáho suá du Presčov,

Oddiel Sro, vlozčka čč. 15239/P.

1.2    Objednaávateľ           Obeč Nizčnaá  Olsčava, Nizčnaá  Olsčava 100, 090 32 Minč ovče
                                            (meno, naá zov, adresa, telefoá n, e-mail)

Zaá stupča splnomočnenyá  na rokovanie vo večiačh

a) tečhničkyáčh:          

b) zmluvnyáčh:           Ing. Igor Madzin

IČČO:                              00330809

DIČČ :                              2020822430

Bankoveá  spojenie:    
                                   (naázov penč azčneáho uá stavu, ččíáslo uá ččtu)

1



II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa ččiastkovyáčh praá č zo
dnč a 16.3.2017

2.2 Vyáčhodiskoveá  uá daje:

2.2.1 Naázov stavby:               Stavebné úpravy sociálnych zariadení, vstupu do Centra a

bočné prepojenie vytvoreného Centra s amfiteátrom 

2.2.2 Miesto stavby               Nižná Olšava

2.2.3 Investor (stavebníák): Obec Nižná Olšava

2.2.4 Termíány stavby:

          začčatie:                          3.4.2017

          dokonččenie a 

          odovzdanie                   25.4.2017

III.
PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ  sa  zavaä zuje  zhotoviť  dielo  –  vykonanie  ččiastkovyáčh  praáč  pre  stavbu
„Stavebné úpravy sociálnych zariadení, vstupu do Centra a bočné prepojenie
vytvoreného  Centra  s  amfiteátrom“ v rozsahu  a za  podmienok,  dohodnutyáčh
v tejto zmluve podľa čenovej ponuky zo dnč a 16.3.2017.

3.2 Objednaávateľ sa zavaä zuje dokonččeneá  dielo, prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie
čenu dohodnutuá  v tejto zmluve.

IV.

ČAS PLNENIA

4.1 Termíán začčatia zhotovovania diela – ččiastkovyáčh praá č:    3.4.2017

4.2 Termíán dokonččenia, odovzdania a prevzatia diela:           25.4.2017
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V.
CENA

5.1 Čena za splnenie predmetu zmluvy je stanovenaá  na zaáklade suá ťazčnyáčh podmienok,
suá ťazčnyáčh podkladov a projektu pre stavebneá  povolenie vo vyásčke  14 925,86 € bez
DPH . Celková suma za dielo spolu s DPH 17 911,03 €.

5.2 Kalkulaá čia čeny je uvedenaá  v príálohe čč.1 k tejto zmluve
5.3 K čene bude pripoččíátanaá  a uá ččtovanaá  danč  z pridanej hodnoty (DPH) podľa praávnyčh

predpisov, platnyáčh v ččase jej uá ččtovania

VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 UÚ hrada čeny diela bude vykonanaá  v jednej splaá tke
6.2 Zhotoviteľ bude vo faktuá re uá ččtovať DPH podľa praávnyčh predpisov, platnyáčh v denč

vystavenia faktuá ry.

6.3 Faktuá ra bude obsahovať tieto uá daje:

a) označčenie povinnej  opraávnenej osoby (občhodneá  meno, adresa, síádlo, IČČO, IČČ
DPH)

b) označčenie diela

č) ččíáslo zmluvy

d) sčpečifikaá čiu dokladov, ktoreá  suá  podkladom pre fakturaá čiu

e) ččíáslo faktuá ry a označčenie druhu faktuá ry 

f) ustanovenie zmluvy, ktoreá  opraávnč uje fakturovať

g) denč  vzniku danč ovej povinnosti

h) denč  vystavenia faktuá ry, denč  odoslania a denč  splatnosti faktuá ry

i) označčenie penč azčneáho uá stavu a ččíáslo uá ččtu, na ktoryá  sa maá  platiť

j) fakturovanaá  zaákladnaá  ččiastka  bez  DPH,  ččiastka  DPH  v perčentaá čh  a v  €
a čelkovaá  fakturovanaá  suma

k) meno osoby, ktoraá  faktuá ru vystavila

l) peččiatka a podpis opraávnenej osoby

6.4 V príápade,  zče  faktuá ra  nebude  obsahovať  naá lezč itosti  uvedeneá  v tejto  zmluve,
objednaávateľ je opraávnenyá  vraá tiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom príápade sa
prerusčíá plynutie lehoty splatnosti a novaá  lehota splatnosti začčne plynuá ť doruččeníám
opraávnenej faktuá ry objednaávateľovi.
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6.5 Lehota splatnosti faktuá r je 30 dníá od doruččenia

VII.
ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedaá  za to, zče predmet diela je zhotovenyá  v suá lade s podmienkami
tejto  zmluvy,  a zče  poččas  zaá ruččnej  doby  bude  mať  vlastnosti  dohodnuteá  v tejto
zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedaá  za vady, ktoreá  dielo maá  v ččase jeho odovzdania a prevzatia.
Za vady, ktoreá  sa prejavili po odovzdaníá diela zodpovedaá  zhotoviteľ iba vtedy, ak
boli spoô sobeneá  porusčeníám jeho povinnostíá.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedaá  aj za kvalitu materiaá lov a prvkov, ktoreá  zhotoviteľ dodaáva
7.4 Zmluvneá  strany sa dohodli na zaá ruččnej dobe pre dielo 60 mesiačov
7.5 Zaá ruččnaá  doba začčíána plynuá ť dnč om odovzdania a prevzatia diela
7.6 Vadou sa  rozumie  odčhyá lka  v kvalite,  rozsahu a parametročh diela,  stanovenyáčh

v tejto  zmluve,  v projekte  pre  stavebneá  povolenie,  v suá ťazčnyáčh  podmienkačh
a suá ťazčnyáčh  podkladočh,  v realizaččnyáčh  projektočh,  v tečhničkyáčh  normaáčh
a v praávnyčh predpisočh.

7.7 Skryteá  vady  suá  tie,  ktoreá  objednaávateľ  nemohol  zistiť  pri  odovzdaníá  a prevzatíá
diela,  a ktoreá  sa vyskytnuá  v zaá ruččnej  lehote.  Tieto vady je  objednaávateľ  povinnyá
reklamovať  u zhotoviteľa  bezodkladne  po  ičh  zisteníá  píásomnou  formou  do  ruá k
opraávneneáho zaá stupču zhotoviteľa

7.8 Nedorobkom sa rozumie nedokonččenaá  praá ča oproti realizaččnyám projektom
7.9 Zhotoviteľ je povinnyá  reagovať na reklamaáčiu do 7 pračovnyáčh dníá po jej obdrzčaníá

a dohodnuá ť  s objednaávateľom  spoô sob  a primeranuá  lehotu  odstraánenia
reklamovanej vady

7.10 Zhotoviteľ  sa  zavaä zuje  odstraániť  reklamovanuá  vadu  v ččo  najkratsčom  tečhničky
mozčnom ččase a to najneskoô r do 14 dníá od uplatnenia reklamaáčie

7.11 Ak  je  predmetom  reklamaáčie  havarijnyá  stav,  zhotoviteľ  je  povinnyá  zabezpeččiť
bezodkladneá  odstraánenie reklamovanej skrytej vady

7.12 Ak sa ukaá zče,  zče  vada predmetu plnenia je  neopraviteľnaá ,  zavaä zuje sa zhotoviteľ
v raámči odstraánenia vady dodať a zabudovať naáhradnyá  predmet plnenia

7.13 Naá roky  objednaávateľa  z riadne  reklamovanej  vady sa  riadia  ustanoveníám §  564
Občhodneáho zaákonníáka. Objednaávateľ nemoô zče dodatoččne meniť uplatnenyá  naá rok
na odstraánenie vady.

7.14 Zhotoviteľ  je  povinnyá  bez  zbytoččneáho  odkladu  odstraániť  aj  takeá  vady,
zodpovednosť za vznik ktoryáčh popiera, odstraánenie ktoryáčh vsčak neznesie odklad.
UÚ hrada  naákladov  spojenyáčh  s odstraáneníám  takyáčhto  vaád  bude  dohodnutaá
zmluvnyámi stranami.

7.15 V príápade, zče zhotoviteľ neodstraáni reklamovaneá  vady v dohodnutej lehote, napriek
tomu,  zče  ičh  uznal  a objednaávateľ  vytvoril  podmienky  na  ičh  odstraánenie,  maá
objednaávateľ  praávo  zabezpeččiť  odstraánenie  vaád  treťou  osobou.  Vyásčka  naákladov
tretej osoby pri odstraáneníá vaád bude zuá ččtovanaá  zhotoviteľovi diela.

7.16 Po odstraáneníá vaád a nedorobkov zistenyáčh pri odovzdaníá a prevzatíá diela pripravíá
zhotoviteľ  zaá znam,  ktoryá  potvrdia  zodpovedníá  zaá stupčovia  zhotoviteľa
a objednaávateľa.
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7.17 Po odstraáneníá kazčdej reklamovanej skrytej vady pripravíá zhotoviteľ zaá znam, ktoryá
potvrdia zodpovedníá zaá stupčovia zmluvnyáčh straán.

VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Zhotoviteľ zaplatíá objednaávateľovi zmluvnuá  pokutu vo vyásčke 50,00 € za omesčkanie
s odstraáneníám vaád a nedorobkov, zistenyáčh pri odovzdaníá a prevzatíá diela za kazčduá
vadu alebo nedorobok a za kazčdyá  denč  oneskorenia oproti dohodnutyám termíánom.

8.2 Ak zhotoviteľ neodstraáni reklamovaneá  skryteá  vady v lehote dohodnutej podľa tejto
zmluvy, zaplatíá objednaávateľovi zmluvnuá  pokutu 50,00 € za kazčdyá  denč  z omesčkania

8.3 Zaplateníám  zmluvnyáčh  pokuá t  sa  zhotoviteľ  nezbavuje  povinnosti  vady  alebo
nedostatky odstraániť

8.4 Zaplateníám zmluvnyáčh pokuá t sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za spoô sobenuá
sčkodu

8.5 Zmluvneá  pokuty sa započčíátavajuá  do vyččíáslenej naáhrady sčkody

IX.
OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

9.1 Pre uá ččely tejto zmluvy sa na okolnosti vyluččujuá če zodpovednosť vzťahuje praávna
uá prava, uvedenaá  v § 374 Občhodneáho zaákonníáka

9.2 Okolnosti vyluččujuá če zodpovednosť, ktoreá  nie suá  zaávisleá  od voô le zmluvnyáčh straán
a ktoreá  zmluvneá  strany nemoô zču ovplyvniť suá  napr.  Vojna,  mobilizaá čia,  povstanie,
zč ivelneá  pohromy a pod.

9.3 Ak buduá  praá če na diele zastaveneá  v doô sledku okolnostíá vyluččujuá čičh zodpovednosť,
je zhotoviteľ povinnyá  bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpeččenie diela, aby sa
minimalizovali rizikaá  posčkodenia alebo zniččenia diela, odčudzenia ččasti diela alebo
ineá  sčkody

9.4 Rozsah a spoô sob vykonania opatreníá na zabezpeččenie diela a uá hradu naákladov na
realizaá čiu  tyáčhto  opatreníá  dohodnuá  zmluvneá  strany  pred  vykonaníám  praá č  na
zaáklade naávrhu predlozč íá zhotoviteľ

9.5 Ak  je  vyásledkom  okolnostíá,  vyluččujuá čičh  zodpovednosť,  havarijnyá  stav,  vykonaá
zhotoviteľ  opatrenia  na  zabezpeččenie  diela  bezodkladne.  Očenenie  realizaá čie
tyáčhto opatreníá dohodnuá  zmluvneá  strany naá sledne.

X.
OSTATNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluvneá  strany sa dohodli, zče ak jedna zmluvnaá  strana porusčíá podstatne zmluvneá
zaávaä zky,  dohodnuteá  v tejto zmluve,  maá  druhaá  zmluvnaá  strana praávo odstuá piť od
zmluvy. Odstuá penie od zmluvy sa riadi ustanoveniami Občhodneáho zaákonníáka a je
mozčneá  ho uplatniť do 14 dníá od ččasu, keď sa strana, ktoraá  čhče praávo odstuá penia
od zmluvy vyuzč iť, dozvedela o podstatnom porusčeníá tejto zmluvy

10.2 Za podstatneá  porusčenie zmluvy dohodli zmluvneá  strany tieto porusčenia zaávaäzkov:
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a) ak bude zhotoviteľ preukaázateľne vykonaávať stavebneá  alebo montaá zčne praá če
čhybne,  t.j.  v rozpore  s podmienkami  dohodnutyámi  v zmluve,  v realizaččnyáčh
projektočh,  v tečhničkyáčh  normaáčh  alebo  v praávnyčh  predpisočh;  ,musíá  íásť
o vady,  na  ktoreá  bol  zhotoviteľ  upozornenyá  objednaávateľom  v priebehu
zhotovenia  diela,  a ktoreá  napriek  tomuto  upozorneniu  neodstraánil
v primeranej  lehote  poskytnutej  na  tento  uá ččel  objednaávateľom,  alebo
v čhybnom plneníá naďalej pokraččoval

b) ak  zhotoviteľ  bude  postupovať  pri  vykonaávaníá  diela  tak,  zče  to  bude
nasvedččovať tomu, zče termíán dokonččenia, odovzdania a prevzatia diela nebude
dodrzčanyá  pre okolnosti na jeho strane.

10.3 Odstuá penie je mozčneá  aj od ččiastoččne splnenej zmluvy
10.4 Zmluvneá  strany suá  povinneá  začhovaávať mlččanlivosť vočči tretíám osobaám o obsahu

tejto  zmluvy  a o vsčetkyáčh  skutoččnostiačh,  o ktoryáčh  sa  dozvedeli  v suá vislosti
s touto zmluvou.

10.5 Zhotoviteľ  zabezpeččíá,  aby  tuá to  povinnosť  mlččanlivosti  začhovaávali  aj  jeho
zamestnanči a ineá  osoby podieľajuá če sa na plneníá tejto zmluvy na zaáklade dohody
so zhotoviteľom, alebo s jeho vedomíám

10.6 Povinnosť začhovania občhodneáho tajomstva a mlččanlivosti platíá aj po ukonččeníá
platnosti tejto zmluvy

10.7 Ustanovenie  začhovania  občhodneáho  tajomstva  a mlččanlivosti  sa  nepouzč ije
v príápade zistenia  skutoččnosti,  ktoreá  je  podľa platnej  praávnej  uá pravy potrebneá
oznaámiť príáslusčnyám orgaánom

10.8 Ustanovenie  o začhovaníá  mlččanlivosti  sa  nevzťahuje  na  občhodneá  a tečhničkeá
informaáčie, ktoreá  sa stali verejne bezčne dostupneá

10.9 Zhotoviteľ sa zavaä zuje dodrzč iavať pri príáprave a realizaá čii diela vsčetky tečhničkeá
normy platneá  na uá zemíá Slovenskej republiky

10.10 Zmluvneá  strany  sa  dohodli,  zče  zabezpeččia  uá ččasť  zaá stupčov  na  kontrolnyáčh
poradaáčh stavby, ktoreá  bude organizovať a riadiť objednaávateľ

10.11 Zhotoviteľ  potvrdzuje  kompletnosť  a vhodnosť  podkladov  prevzatyáčh  od
objednaávateľa k zhotoveniu diela

10.12 Zhotoviteľ sa zavaä zuje pri plneníá predmetu tejto zmluvy dodrzč iavať ustanovenia
vyhlaá sčky  čč.374/1990  Zb.  o bezpeččnosti  praá če  a tečhničkyáčh  zariadeníá  pri
stavebnyáčh praá čačh

10.13 Zhotoviteľ zabezpeččíá na vlastneá  naáklady zriadenie objektov zariadenia staveniska
pre potreby zhotovenia diela

10.14 Zhotoviteľ zodpovedaá  za ččistotu komunikaá čiíá, po ktoryáčh sa pri zhotovovaníá diela
odvaá zčajuá  nepotrebneá  materiaá ly  alebo konsčtrukčie,  alebo po ktoryáčh zhotoviteľ
dovaázča materiaá ly, stroje, zariadenia a konsčtrukčie alebo prepravuje mečhanizmy

10.15 Zhotoviteľ zodpovedaá  za ččistotu a poriadok na pračovisku, za očhranu zč ivotneáho
prostredia okolityáčh priestorov, vraá tane dodrzč iavania noččneáho a nedeľneáho kľudu
v zmysle podmienok stavebneáho povolenia
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XI.
ZÁVEREČNÉ USANOVENIA

11.1 Zmluvneá  strany  sa  dohodli  ako  podmienky  platnosti  tejto  zmluvy  ako  aj  jej
príápadnyáčh dodatkov píásomnuá  formu a dohodu o čelom rozsahu

11.2 Zmeny  alebo  doplnky  k tejto  zmluve  je  mozčneá  vykonať  len  dodatkami  k tejto
zmluve

11.3 Zmluvneá  strany  sa  zavaäzujuá  riesč iť  spory  suá visiače  s plneníám  ustanoveníá  tejto
zmluvy  prednostne  rokovaniami  zaá stupčov  sčtatutaá rnyčh  orgaánov  zmluvnyáčh
straán.  Ak  sa  rozpor  neodstraáni  dohodou,  je  ktoraákoľvek  zo  zmluvnyáčh  straán
opraávnenaá  predlozč iť zčalobu na príáslusčnyá  suá d Slovenskej republiky

11.4 Na  vzťahy  neupraveneá  touto  zmluvou  sa  vzťahujuá  príáslusčneá  ustanovenia
Občhodneáho zaákonníáka

11.5 Zmluvneá  strany vyáslovne prehlasujuá , zče taá to zmluva zodpovedaá  ičh slobodnej voô li,
uzavierajuá  ju dobrovoľne a na znak suá hlasu s jej obsahom ju podpisujuá  

11.6 Taá to  zmluva  nadobuá da  platnosť  a uá ččinnosť  dnč om  jej  podpíásania  zmluvnyámi
stranami

11.7 Taá to zmluva je vypračovanaá  v dvočh vyhotoveniačh, z ktoryáčh jednu si ponečhaá
objednaávateľ a jednu zhotoviteľ

V Nizčnej Olsčave dnč a 31.3 2017                          V Nizčnej Olsčave dnč a 31.3.2017

Obeč Nizčnaá  Olsčava                                                  DOMBUD, s.r.o.

Objednaávateľ                                                            Zhotoviteľ  
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