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Zmluva o dielo č. ................ 
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. (Obchodný zákonník) 

 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1. Zhotoviteľ :  ................................................................. 
    .................................................................. 
Zapísaný v ........................., vložka číslo: ...................., oddiel: .......................... 
štatutárny zástupca:  ............................................................ 
bankové spojenie:  ........................................,  č.ú.: ................................................. 
IČO:    .............................................. 
IČ DPH:   ................................................. 
tel., fax:   ................................................... 
e-mail:    .....................................................  
(ďalej len zhotoviteľ) 
 
 
2. Objednávateľ:  OBEC .............................. 
 Obecný úrad .......................... 
 ..................................................... 
   
štatutárny zástupca .........................................., starosta obce 
bankové spojenie: ............................................., č. ú. ........................................... 
IČO: .............................................. 
DIČ: ............................................... 
tel., fax: ............................................... 
e-mail:    ................................................... 
(ďalej len objednávateľ) 
 
 
 

II. PREDMET ZMLUVY 
 
2.1. Východiskové údaje 

 Miesto stavby:  ...................................................... 
Predmet zmluvy: Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových 

opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík povodní. 
 
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať predmet 

plnenia v dohodnutom čase, t. j. vybudovať a odovzdať do vlastníctva objednávateľovi 
Systém preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizika 
povodní (ďalej len „dielo“). 

 
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje za včas a riadne dodané dielo zaplatiť cenu dohodnutú 

v tejto zmluve. 
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III. ČAS PLNENIA 

 
3.1  Začiatok:  ............................................. 
  Ukončenie: ............................................ 
 
                 
 
 

IV. CENA 
 
4.1. Celková cena diela 

   
cena bez DPH                            .......................... € 
DPH 20 %                                   ......................... € 
Cena s DPH                               .......................... € 
 

4.2. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna. 
4.3. Zvýšenie dohodnutej ceny je platné len po písomnom potvrdení dodatku k zmluve. 
4.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je položkovitý rozpočet. 
 
 
 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
5.1. Cena diela bude uhradená na základe faktúry, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti 

daňového dokladu v zmysle platného zákona o DPH. V prípade, že tomu tak nebude, 
objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť 
dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 
Záväzok objednávateľa sa považuje za splnený dňom odpísania dlžnej sumy z účtu 
objednávateľa.  

5.2. Úhrada naviac prác bude uskutočnená na základe dodatku k zmluve o dielo v zmysle 
zápisu v revitalizačnom denníku, ktorý je zhotoviteľ povinný viesť počas realizácie 
diela. 

5.3. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 
5.4. Ak bude zhotoviteľovi poskytnutý preddavok podľa § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ 
je povinný podľa § 19 ods. 10 citovaného zákona poskytnuté preddavky finančne 
vysporiadať (vyúčtovať) najneskôr do konca rozpočtového roka t. j. do konca 
kalendárneho roka.  

 
 
 
 

VI. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 
6.1. Záručná doba je ............. mesiacov. 
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6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve (tech. 
normy, legislatívne postupy). 

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 
a zhotoviteľ povinnosť po písomnom upozornení bez zbytočného odkladu najneskôr 
však do ....................... dní bezplatne odstrániť vady. 

 
 
 
 

VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 
7.1. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov (zariadení, 

konštrukcii), vrátane montážneho materiálu a ich presun na pracovisko a energii. 
7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov za 

riadne označenie, ako aj čistotu a poriadok na pracovisku. Škodu, ktorá vznikne 
v súvislosti s výstavbou (najmä neplnením si povinnosti) znáša zhotoviteľ. 

7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje,  vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú 
byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. 

7.4. Dielo bude prevzaté objednávateľom od zhotoviteľa naraz ako celok. 
7.5. V prípade, že sa pri odovzdaní diela objednávateľovi zistia drobné nedorobky 

nebrániace plynulej a bezpečnej prevádzke diela, musia byť uvedené v zápise 
s termínom ich odstránenia. 

7.6. Dielo sa považuje za dodané jeho prevzatím bez výhrad. 
 
 
 

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY 
 
8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela sa zmluvné strany dohodli na 

možnosti uplatnenia pokuty vo výške 0,05 % z ceny za dielo na každý deň omeškania 
dodávky diela. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

 
8.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa zmluvné strany dohodli na 

možnosti uplatnenia úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania podľa par. 369 ods. 1 Obchodného zákonníka. 

 
 
 
 

IX. OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
9.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu diela postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržať predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi oprávnených 
pracovníkov zmluvných strán.  

9.2. V prípade definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa 
zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočné nabehnuté náklady k termínu zastavenia 
prác. 
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9.3. Akákoľvek zmena zmluvy je platná len na základe písomného dodatku. 
 
 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
10.1. Zmluva je vypracovaná v štyroch origináloch, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2 

zhotoviteľ. 
 
 
 
V .........................: DD. MM. 2011                          V ............................:DD MM 2011 
 
  
   
 
 
 
 
Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..     ……………………………….. 
        ......................                 ................................. 
          konateľ firmy       starosta obce 
 


