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ZMLUVA O DIELO 
č. 23/6/20 

 
uzatvorená v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

medzi zmluvnými stranami: 

 
 

OBJEDNÁVATEĽOM:  Obec Janovce 
Janovce 62 

     086 41  Raslavice 

Štatutárny orgán:   Ľubomír Kundrát, starosta obce 
 Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
 IBAN :   SK02 0200 0000 0000 0742 6522 
 IČO:    00322083 
 DIČ:     2020623132 
 Tel:    0910 998 665 
 e-mail:    janovce1@wmx.sk  
 Osoby oprávnené rokovať: 
  - vo veciach zmluvných:  Ľubomír Kundrát, starosta obce  
  - vo veciach technických  

   a realizačných   Ľubomír Kundrát, starosta obce  
 

a 
 

ZHOTOVITEĽOM:  KULL, s.r.o. 
     Kpt. Nálepku 64 
     085 01  Bardejov 

Štatutárny orgán:   Ján Kuľka - konateľ 
   

Bankové spojenie:  TATRA BANKA, a.s. 
 IBAN:    SK42 1100 0000 0026 2501 4815 
 IČO:    36502464 
 DIČ:    2021941713 
 IČ DPH:    SK2021941713 
 Tel.:    054 / 472 21 52 
 Fax:    054 / 472 21 52 
 e-mail:    dskdkdkdkdkdkdkdkdk 
  

Osoby oprávnené jednať: 
 - vo veciach zmluvných:  Ján Kuľka – konateľ 
     Matúš Paľuv - opravnený 
  - vo veciach technických  

   a realizačných   Ján Kuľka – konateľ 
    Matúš Paľuv - opravnený 

 
Objednávateľ zadáva zhotoviteľovi práce a zhotoviteľ sa zaväzuje tieto vykonať. 
Objednávateľ sa zaväzuje vykonané práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za ich vykonanie, a to podľa nižšie 
uvedených podmienok: 
 
 

Článok 1 
Zmluvné podklady 

 

Ako zmluvné podklady sú platné a záväzné tieto doklady : cenová ponuka zo dňa 05.06.2020 pre akciu  „POKLADKA 
OBRUBNÍKOV – OBEC JANOVCE,, 

 
 

Článok 2 
Predmet a rozsah dodávky 

 

Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je realizácia stavby :  

„POKLADKA OBRUBNÍKOV – OBEC JANOVCE,, 
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Článok 3 

Termín plnenia 
 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet plnenia dohodnutý v čl. 2 tejto zmluvy v týchto termínoch : 
 začiatok prác      :    03.08.2020 
 ukončenie prác  :  30.09.2020   

3.2 Termín plnenia uvedený v tejto zmluve zhotoviteľ dodrží v prípade priaznivých poveternostných podmienok, ktoré sú 
potrebné pre realizáciu predmetu zmluvy. 

3.3 Termín dokončenia diela sa predlžuje o počet dní nepriaznivého počasia (dážď, sneženie, silný vietor, mráz, 
rozmočená pôda po nepriaznivom  počasí, atď...)  počas ktorých nie je možne pokračovať vo  vykonávaní stavebných 
prác. 

3.4 Nepriaznivé počasie spôsobujúce predlženie termínu dokončenia diela, oznámi zhotoviteľ objednávateľovi.  
 
 

Článok 4 
Cena a platobné podmienky 

 

4.1 Zmluvné strany dohodli zmluvnú cenu za práce v rozsahu podľa čl. 2 tejto zmluvy vo výške : 
 

Cena bez DPH: 5 274,24  EUR   
 

DPH 20%: 1 054,85  EUR    

Cena spolu s DPH: 6 329,09  EUR 
  

 
4.2 Cena je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 

87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách.  
 
4.3 Lehota splatnosti faktúr je do 21 dní odo dňa ich doručenia.  
 
4.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú rokovať o zmene ceny, ak táto by mala byť spôsobená nezávisle od ich vôle 

(napr. zmena daňových, colných, devízových) a ostatných s vecou súvisiacich predpisov a zmien cien vstupov 
(materiálov, energie). 

 
4.5 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v  stanovenom termíne, zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,01 % z fakturovanej 

ceny za každý deň omeškania. 
 
4.6 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne uvedenom v článku 3. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % za každý deň 

omeškania z ceny diela.  
 
4.7 Fakturácia sa vykoná po častiach,  podľa skutočne vykonaných prác na základe odsúhlaseného   súpisu  prác. 
 

4.8 Zhotoviteľ je vlastníkom zhotovenej veci až do zaplatenia ceny za dielo a jeho prevzatia objednávateľom. V prípade 
nezaplatenia ceny za dielo objednávateľ nemá právo zhotovené dielo užívať.  

 
 
 
 
 
 
 

Článok 5 
Ostatné zmluvné podmienky 

 

5.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pracovisko s príslušným vybavením do 30 dní od podpísania zmluvy o dielo. 
 
5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a zaväzuje sa  dodržiavať všetky 

predpisy BOZP a PO. 
 
5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a zaväzuje sa odstrániť na vlastné náklady odpady, ktoré sú 

výsledkom jeho činnosti.                  
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5.4 Na zmluvné vzťahy strán neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, 
a súvisiacich  predpisov. 

 
5.5 Záručná doba za zhotovené dielo je 36 mesiacov s výnimkou materiálov, ktorých výrobca udáva inú dobu záruky. 

 
5.6 Pre prípad vady diela zmluvné strany dojednávajú právo objednávateľa  požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť 

bezplatné odstránenie vady do 30 dní od uplatnenia reklamácie.  
 
5.7 Reklamáciu vady plnenia objednávateľ uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk zástupcu zhotoviteľa. 
 
5.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady , ktoré  boli spôsobené použitím objednávateľom poskytnutých podkladov a zhotoviteľ 

ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť nevhodnosť týchto podkladov, alebo na ne objednávateľa 
upozornil a ten na ich použití trval. 

 
5.9 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanoveniami § 564 Obchodného zákonníka. 
 
5.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase, bezodplatne a bez 

zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. 
 
5.11 Zhotoviteľ  zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy.  
 
5.12 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré nastali v dôsledku vád projektu, ktoré nemohol zistiť ani vzhľadom na odbornosť, 

alebo starostlivosť, ktorú možno u neho predpokladať, alebo od neho požadovať, alebo v dôsledku neodborného 
zásahu, alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa, alebo inej osoby, alebo okolnosťami, ktoré vylučujú 
zodpovednosť zhotoviteľa       

 
5.13 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých nenesie, ktorých 

odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomnej dohody.  
 
5.14 Meniť alebo upravovať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, podpísaných zástupcami oboch 

zmluvných strán. 
 
5.15 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých obdrží zhotoviteľ aj objednávateľ jeden originál. 
 
5.18  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 
 
OBJEDNÁVATEĽ :                                                                    ZHOTOVITEĽ: 

 
 
Janovce,  dňa  ............................                  Bardejov,  dňa............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ľubomír Kundrát                                               Ján Kuľka  

            starosta obce                                                          konateľ 
 
 
 
 
 
 

 

 


