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Zmluva o dielo 

 

uzatvorená podľa § 631 až § 656 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov: 
 (ďalej ako „zmluva“) 

 

 

 

Objednávateľ: Názov:  obec Marianka 

Sídlo:   Školská 32, 900 33 Marianka 

zastúpená:  Ing. Eugen Jeckel, zástupca starostu 

IČO:   00 304 930 

DIČ:   2020643680 

IBAN:   SK54 5600 0000 0018 0406 7002 

(ďalej ako "objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ: Meno a priezvisko: Ďuriš Alexander  

Bydlisko:  Karpatská 131, 900 33 Marianka 

IBAN:    

(ďalej ako "zhotoviteľ“) 

  

(spolu ďalej ako "zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení zmluvy s nasledovným obsahom: 

 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe objednávky a ilustratívnej fotky diela (príloha 1), 

vykoná pre objednávateľa dodávku diela v podobe vykonania diela - „Zhotovenie 

ukladacieho priestoru pre MŠ na detské hračky“ za podmienok dojednaných v tejto 

zmluve (ďalej ako „dielo“). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. 

 

 

Článok II. 

Čas plnenia a miesto plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch: 

 začatie prác:  do 2 dní po podpise tejto zmluvy, 

 ukončenie prác:  najneskôr do 2 týždňov od podpisu tejto zmluvy. 

2. Predmet plnenia zmluvy je splnený riadnym odovzdaním diela bez vád objednávateľovi a 

potvrdením o jeho prevzatí formou preberacieho protokolu. 

3. Termín ukončenia prác sa predlžuje o dobu, počas ktorej sa vyskytnú nepriaznivé 

poveternostné podmienky (dážď , prudký vietor, mráz) brániace technologickému postupu 

predmetných prác.  

4. Miestom plnenia podľa tejto Zmluvy a miestom realizácie diela je: školské ihrisko pri ZŠ 

a MŠ v Marianke.   
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Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena za dielo je stanovená vo výške 2.290,00 Eur (slovom: dvetisícdvesto deväťdesiat 

eur) s DPH. 

2. Naviac práce a menej práce zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa na základe písomného 

dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny 

plnenia naviac prác a prípadný odpočet nerealizovaných prác a dodávok. V prípade naviac 

prác a dodávok, pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa 

cenovej špecifikácie bude cena týchto prác určená dohodou obidvoch strán. 

3. Objednávateľ uhradí cenu za vykonané dielo, po riadnom odovzdaní diela zhotoviteľom 

a podpise preberacieho protokolu. Úhradu sa zaväzuje objednávateľ vykonať na číslo účtu 

uvedenom v záhlaví, a to do 5 dní odo dňa podpisu preberacieho protokolu. 

4. Objednávateľ prehlasuje, že má zaistené finančné prostriedky na úhradu za predmet 

plnenia a zároveň súhlasí so sankciami v prípade nesolventnosti. Objednávateľ 

neposkytuje preddavky.  

 

 

Článok IV. 

Zodpovednosť za vady a záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené riadne a je bezpečne vytvorené. 

2. Nebezpečenstvo škody na predmete diela do okamihu riadneho odovzdania diela bez vád 

znáša zhotoviteľ. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli 

spôsobené porušením jeho povinnosti. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

4. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela bez vád 

a nedorobkov objednávateľovi.  

5. V prípade, ak má dielo časti ponímajúce osobitnú dlhšiu záručnú lehotu, vzťahuje sa na 

tieto výrobky dlhšia záručná doba. 

6. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie a na škody spôsobené živelnými 

pohromami.   

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (vady) bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu po 

uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje začať 

s odstraňovaním vád do 15 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa 

a odstrániť ich v čo najkratšom možnom termíne. Termín odstránenia vád sa dohodne 

písomne. Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 

bezodkladne po jej zistení. 

9. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných 

reklamovaných vád v dojednanej lehote, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. 

10. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady ani po písomnej výzve objednávateľa a súčasnom 

poskytnutí dodatočne primeranej lehoty na plnenie podľa tejto zmluvy, je objednávateľ 

oprávnený zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou. Objednávateľ si následne 

u zhotoviteľa môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie 

reklamovaných vád. 

11. Vlastníkom zhotovovaného diela po jeho protokolárnom odovzdaní bude objednávateľ.  
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12. Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu, za ktorý objednávateľ nezodpovedá, je 

objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ vykonávaním diela 

obohatil. 

13. Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu, za ktorý zodpovedá objednávateľ, môže 

zhotoviteľ požadovať úhradu ceny vecí, ktoré účelne obstaral, a ktoré sa spracovaním stali 

súčasťou zhotovovanej veci. 

 

 

Článok V. 

Ostatné dojednania 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú pristúpiť na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí 

zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú 

nové požiadavky objednávateľa. Zmluvné strany v týchto prípadoch posúdia vplyv 

uvedených skutočností na cenu a termín plnenia. Na postup zmeny záväzku sa vzťahuje 

posledná veta čl. III bod 2 tejto Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ pri určení spôsobu vykonávania diela nie je viazaný pokynmi objednávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevhodný stav staveniska alebo jeho 

časti, na ktorej sa má dielo zrealizovať, ak toto mohol vzhľadom na svoje skúsenosti 

a odbornú prax rozpoznať. Ak si túto povinnosť zhotoviteľ nesplní, znáša voči 

objednávateľovi zodpovednosť za škodu, ktorá v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti 

zhotoviteľa objednávateľovi vznikla.   

3. Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela podľa aktuálnej 

potreby riešenia vznikajúcich problémov. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovenia diela.  

 

 

Článok VI. 

Zmluvné pokuty 

1. Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí 

objednávateľovi pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý aj 

začatý deň omeškania. 

2. Ak sa objednávateľ omešká s prevzatím prác bez vád a nedorobkov oproti časovému 

harmonogramu plnenia, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela bez DPH a to za každý deň omeškania. 

3. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný 

zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý 

deň meškania. 

 

 

Článok VII. 

Odstúpenie od zmluvy 

1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy alebo odobrať 

zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet zmluvy a nechať ich realizovať 

tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na dohodnuté ceny z nasledovných 

dôvodov vzniknutých na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie 

zmluvy: 

a) ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov postupu realizácie práce, 

b) ak zhotoviteľ nezhotovuje dielo v požadovanej kvalite a v súlade so zmluvou, 
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c) ak zhotoviteľ neodstraňuje objednávateľom oznámené vady predmetu zmluvy, ktoré sa 

objavili počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas 

záručnej doby,  

d) ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobné, že 

zhotoviteľ si plní alebo bude plniť svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce pre neho zo 

zmluvy, 

e) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na 

vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie alebo ak je 

zhotoviteľ v likvidácii, 

f) ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych 

vzťahov zhotoviteľa. 

2. Zhotoviteľ môže okamžite odstúpiť od tejto dohody iba v prípade meškania úhrady ceny 

jeho výkonov z dôvodov na strane objednávateľa o viac ako 15 dní po lehote splatnosti, ak 

zároveň zhotoviteľ vyzval objednávateľa na úhradu dlžnej sumy a poskytol mu na to 

náhradný termín v dĺžke minimálne 10 dní počítaných odo dňa doručenia výzvy. 

Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy, 

ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu. 

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva vznikne prejavením súhlasu oboch zmluvných strán s celým jej obsahom. Súhlas 

musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, 

ktorá ho prejavila.  

2. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o ich celom 

obsahu. 

3. Pre vzťahy touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Občianskej zákonníka. 

4. Súčasťou tejto zmluvy je jedna príloha- ilustratívna fotka diela. 

5. Zmluva je vypracovaná v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa 

www.marianka.sk.  

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym 

účinkom z nej vyplývajúcich, že ich zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité 

a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisom schvaľujú. 

 

 

Príloha:  ilustratívna fotka diela 

   

V Marianke, 16.06.2021    V Marianke, 16.06.2021 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

___________________________________  __________________________________ 

obec Marianka  

Ing. Eugen Jeckel 

zástupca starostu obce 

http://www.marianka.sk/
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Príloha: ilustratívna fotka diela 

 


