
                                                ZMLUVA O DIELO 

 
uzavretá podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1997 Zb. v znení 

zmien a doplnkov 

 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

    

Objednávateľ':  Obec Ždiar 059 55 Ždiar 

Štatutárny orgán: Ing. Pavol Bekeš - starosta obce 

 IČO: 00326780  

DIČ: 2021212776  

Bankové spojenie: VÚB Poprad  č. ú.: 27127562 / 0200 

 

Zhotoviteľ: JUNO DS, s. r. o, Lipová 17 

064 O1 Stará Ľubovňa 

zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 

odd. S r o, vlož. č. 15788/P 

Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Jaceník,  konateľ' spoločnosti 

IČO : 36 501 522 

DIČ: 2021922672 

IČ DPH: SK 2021922672 

Bankové spojenie : VÚB Stará Ľubovňa 

č. ú: 1944505959/0200 

 

Článok 2 

Predmet a rozsah dodávky 

 

2.1 Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je realizácia diela: 

      „Spevnené plochy v obci Ždiar  " v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa  

      na miestnych komunikáciách obce Ždiar 

2.2 Súčasťou predmetu plnenia zhotoviteľa je aj dodávka asfaltu a všetkých strojných 

      zariadení. 
 

 

 

Článok 3 

Termín plnenia 

 

3.1 Zhotoviteľ' sa zaväzuje realizovať' predmet plnenia dohodnutý v čl. 2 tejto zmluvy v 

týchto termínoch: 

       začiatok prác: 08 / 2012 ukončenie  prác: 08 / 2012 

3.2 Termín plnenia uvedený v tejto zmluve zhotoviteľ' dodrží v prípade priaznivých 

poveternostných podmienok, ktoré sú potrebné pre realizáciu predmetu zmluvy. V 

prípade nepriaznivých poveternostných podmienok náhradný termín plnenia bude 

spresnený po vzájomnej dohode. 

 

 



Článok 4 

Cena a platobné podmienky 

 

4.1 Dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zákazky podľa čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v 

zmysle zákona ako maximálna: 

       Navrhovaná zmluvná cena bez DPH:  16,65 €/ m² 

       Sadzba výška DPH 20% :       3,33 €/ m²  

      Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH: 19,98 €/ m² 

 

4.2 Pevná cena zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela. 

4.3 Lehota splatnosti faktúry do 60 dní  po oprave  zlého stavu nového povrchu cesty. 

4.4 Fakturácia sa vykoná podľa skutočne vykonaných prác po ukončení prác, na základe 

odsúhlaseného súpisu prevedených prác. 

4.5 Objednávateľ a zhotoviteľ' sa zaväzujú rokovať' o zmene ceny, ak táto by mala byt' 

spôsobená nezávisle od ich vôle.  

4.6 Objednávateľ' sa zaväzuje, že bez súhlasu zhotoviteľa jednostranne nezapočíta svoj 

záväzok voči zhotoviteľovi. 

4.7 Ak zhotoviteľ' odovzdá dielo po termíne uvedenom v bode 3.1 zaplatí zmluvnú pokutu vo 

      výške 0,05% za každý deň omeškania z ceny diela vo vzťahu na bod 3.2 zmluvy. 

4.8 Ak objednávateľ' neuhradí faktúru v stanovenom termíne, zaplatí úrok z omeškania vo 

výške 0,05% z dlhovanej čistky za každý deň omeškania. 

4.9 Splatnosť zmluvných pokút je do 15 dní odo dňa doručenia daňového dokladu, pričom  

      ako daňový doklad pre úhradu zmluvnej pokuty bude postačovať písomný dokument  

      vystavený a podpísaný objednávateľom alebo zhotoviteľom obsahujúcim vyčíslenie sumy 

      zmluvnej pokuty, ustanovenie, že ide o celú sumu zmluvnej pokuty, ktorá neobsahuje  

      DPH, deň vystavenia dokladu, deň splatnosti zmluvnej pokuty a plnú identifikáciu  

      zhotoviteľa a objednávateľa. 
     Objednávateľ sa nezbavuje práva na uplatnenie práv zo zodpovednosti zhotoviteľa  

      za škody, ktoré tento spôsobí objednávateľovi nesplnením povinností vyplývajúcich 

      z tejto zmluvy, v súlade s Obchodným zákonníkom. 

 

4.10 Ak zhotoviteľ' neodstráni zlý stav nového povrchu cesty a nedorobky v dohodnutom 

termíne do septembra 2012, objednávateľ' môže fakturovať' zhotoviteľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania odstránenia vád a 

nedorobkov. 

4.11 Zhotoviteľ' je vlastníkom zhotovenej veci až do zaplatenia ceny za dielo a jeho prevzatia 

objednávateľom.  

 

 

 

Článok 5 

Ostatné zmluvné podmienky 

 

5.1 Objednávateľ' odovzdá zhotoviteľovi pracovisko s príslušným vybavením do troch dní od 

podpísania zmluvy o dielo. 

       Odovzdanie a prevzatie prác sa uskutoční priebežne podľa ukončenia prác. 

        

 



5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a zaväzuje 

sa dodržiavať' všetky predpisy BOZ a PO. 

5.3.Zhotoviteľ vynaloží pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou náležitú starostlivosť, 

dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa dá očakávať od príslušne kvalifikovaného 

a kompetentného zhotoviteľa, ktorý má skúsenosti s realizáciou práce podobného 

charakteru a rozsahu ako je predmet zmluvy (dielo). Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať 

všetky práce pracovníkmi, ktorí majú pre danú prácu potrebnú kvalifikáciu a prax. 

5.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a zaväzuje sa odstrániť na 

vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom činnosti. 

5.5 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky stanovené   

      SN , ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri 

      bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, hygienické 

      požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní.  

5.6.Zhotoviteľ je povinný realizovať všetky stavebno-montážne práce v súlade s predmetom 

      zmluvy v predpísanej kvalite podľa platných noriem SR  

 

5.7 Objednávateľ' sa zaväzuje, že bude vykonávať technický dozor. 

5.8  Prípadné odmietnutie prevzatia diela objednávateľom, bude riešené vzájomnou dohodou. 

V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, spory budú riešené súdnou cestou v zmysle 

právneho poriadku platného v Slovenskej republike. 

5.9 Prípadné odmietnutia uskutočnenia stavebných prác zhotoviteľom, bude riešené 

vzájomnou dohodou. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, bude vzniknutá 

situácia riešená súdnou cestou v zmysle právneho poriadku platného v Slovenskej 

republike. 

5.10 Prípadné spory medzi objednávateľom a zhotoviteľom budú riešené vzájomnou 

dohodou. V prípade nedohody, spory budú riešené súdnou cestou v zmysle právneho 

poriadku platného v Slovenskej republike. 

5.11 Objednávateľ alebo zhotoviteľ' môžu odstúpiť' od zmluvy pri podstatnej zmene 

        okolností, za ktorých sa vyhlásila súťaž a nebolo možné ich predvídať. 

5.12 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ' je povinný okamžite zastaviť' práce, 

zabezpečiť a ochrániť pracovisko a opustiť ho čo najskôr. 

5.13 Reklamácia (oznámenie vád) musí byť vykonaná len písomne a doporučenou zásielkou,  

       inak je neplatná. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis  

       ako sa vada prejavuje. 

5.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v najkratšom čase, keď to počasie  

       dovolí najneskôr do 1 mesiaca   od oznámenia vady, alebo po dohode  v technicky čo 

       možno najkratšom čase.  

       Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty  

       spôsobilý na používanie na dohodnutý účel.  

 

5.15 Na zmluvné vzťahy strán neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka a súvisiacich predpisov. 

5.16 Záručná doba za zhotovené dielo je 24 mesiacov a začína plynúť' dňom písomného 

prevzatia diela objednávateľom v zápise o odovzdaní a prevzatí.        

5.17 Meniť alebo upravovať' túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, 

podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán. 

5.18 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží zhotoviteľ' a 

dve objednávateľ.  

5.19  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle. 



 

 

 

V Ždiari 06.08.2012     V Starej Ľubovni 06.08.2012  

 

 

 

 

 

Signet         signet 

 

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

        Objednávateľ:                                                                      Zhotoviteľ 

     Ing. Pavol Bekeš                                                             Ing. Vladimír Jaceník  

       starosta obce                                                                   konateľ' spoločnosti 
 


