
ZMLUVA O DIELO 

č. 01/2021 

 

uzatvorená v zmysle § 631 a nasledujúcich občianskeho zákonníka medzi 

 

1. Objednávateľ:   Obec Janovce 

IČO:     00322083 

DIČ:     2020623132 

Sídlo:     Janovce 62,  

086 41  Raslavice 

V zastúpení:    Ľubomír Kundrát – starosta obce 

Kontakt:    0910998665 

     0544792337 

     janovce1@wmx.sk 

Bankové spojenie:   VÚB banka a. s. 

IBAN:     SK02 0200 0000 0000 0742 6522 

 

2. Zhotoviteľ:    Ing. Vladimír Droblienka 

IČO:     453083331 

DIČ:     1080942159 

IČ DPH:    SK1080942159 

Sídlo:     Kostolná 745/31 

     086 41  Raslavice 

V zastúpení:    Ing. Vladimír Droblienka 

Kontakt:    0944 218 438 

     droblienka@gmail.com 

Bankové spojenie.   Poštová banka, a. s. 

IBAN:     SK96 6500 0000 0000 9401 0153 

 

I. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu, podľa čl. IV. tejto zmluvy, vykoná pre 

objednávateľa dielo podľa čl. II. tejto zmluvy 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo riadne zaplatiť 

zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy 

 

II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať v dobe od 14.09.2021 do 

24.09.2021, dielo pre objednávateľa, t.j. uloženie 471 m² zámkovej dlažby TOP ZONA 

60 mm a všetky ostatné úkony s tým spojené, okrem obstarania zámkovej dlažby TOP 

ZONA 60 mm, na stavbu s názvom: Miestna komunikácia POLUFKY – chodník. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje svoju prácu vykonať v stanovenom termíne a za podmienok 

určených v tejto zmluve. 
III. 

Vykonanie diela 
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1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne podľa čl. II. tejto zmluvy v stanovenom 

termíne a dielo riadne odovzdať na základe preberacieho protokolu. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje operatívne zabezpečiť súčinnosť vy vykonávaní diela. 

 

IV. 

Cena diela a úhrada 

1. Cena diela podľa čl. II. tejto zmluvy je určená na základe predloženej cenovej ponuky 

č. 21080002 zo dňa 13.09.2021 a na základe prieskumu trhu zo dňa 13.09.2021, kde 

bola cenová ponuka zhotoviteľa vyhodnotená ako najvýhodnejšia. 

2. Cena za zhotovenie diela je 2 255,15 € s DPH a objednávateľ sa zaväzuje túto sumu 

uhradiť zhotoviteľovi v lehote 14 kalendárnych dní od ukončenia diela a doručenia 

faktúry. 

 

V. 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná jednotlivé časti predmetu zmluvy špecifikované v 

tejto zmluve v dohodnutých termínoch, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. 
2. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá 

vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a 

to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platby, zhotoviteľ má právo na úrok z 

omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 
2. Túto zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť iba na základe písomných dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží jeden exemplár. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce. 
 

V Janovciach, dňa 13.09.2021 

 

 Za objednávateľa:          Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

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

               Ľubomír Kundrát         Ing. Vladimír Droblienka 

                 starosta obce 


