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ZMLUVA  O  DIELO 

č.  17/07/2013 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb.( Obchodného zákonníka) 

 

 

 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

 

Objednávateľ :   Obec DÚBRAVKA 

                                    Dúbravka č.d. 88 

 072 15 Dúbravka 

                                    v zastúpení: Bajužík Andrej, starosta obce 

                                    IČO:   00325112  

                               Tel.:  056/6493112  

 

Zhotoviteľ :        SYTELI, s.r.o. 

                                   Duklianska 7  

071 01 Michalovce 

Zastúpený:  Ing. Jaroslav Jevčák, konateľ 

Obchodný register: Okresný súd Košice 1, Oddiel: Sro  

Vložka číslo: 9391/V  

IČO: 36173975 

DIČ: 2020038867 

IČ DPH:SK2020038867 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s. Michalovce  

 číslo účtu: 91015258/0900 

 

                   

II.   VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 
 

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je realizácia elektronického zabezpečovacieho 

systému (EZS) v obci Dúbravka je oznámenie o poradí úspešnosti ponúk zo dňa  17. 06. 2013, 

z výsledku vyhodnotenia cenových ponúk (prieskum trhu) podľa zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní, podľa ktorého ponuka zhotoviteľa bola vyhodnotená ako úspešná.   

 

 

III.  PREDMET PLNENIA 

 

3.1.  Predmetom  tejto  zmluvy   je  zhotovenie  stavby: „EZS - Obecný úrad a Materská škola 

Dúbravka“  za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

3.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
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IV.    ČAS PLNENIA 

 

4.1.  Predmet plnenia zmluvy je stanovený v dobe : 

 zahájenie:    29.07.2013 

 ukončenie:   02.08.2013 

4.2.  Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

       spolupôsobenia objednávateľa. 

4.3.  Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje 

       sa objednávateľ  toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

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

       dohodnutú cenu. 

 

V. CENA 
 

5.1.  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle Zák.č.18/1996 Zb. o cenách. 

5.2.  Cena  za zhotovenie diela podľa  čl. III. je vo výške (viď príloha č. 1 – cenová ponuka):  

 

2 153,42 € s DPH   

  

  Uvedená cena je cena maximálna.  

5.3.  Zmluvné strany postupujú pri vysporiadavaní daní v zmysle platných daňových predpisov 

SR, bez možnosti prevzatia daňovej povinnosti za obchodného partnera 

5.4.  Zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky /záväzku bez predchádzajúcej písomnej 

dohody a ak sa zmluvné strany na postúpení dohodnú , je možné toto postúpenie vykonať 

len do výšky základu dane. Daň z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zaväzujú 

vysporiadať v zmysle zákona č. 289/1995Z.z. v znení neskorších predpisov a uhradiť ju 

priamo. 

  

 

VI.    PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1  Cenu za zhotovenie predmetu plnenia uhradí objednávateľ, na základe faktúr zhotoviteľa. 

Neoddeliteľnou prílohou faktúry je potvrdený preberací protokol o vykonaných prácach. 

6.2  Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi faktúru za vykonané práce, po odovzdaní - prevzatí 

hotového diela a odstránení všetkých zjavných závad diela. 

6.3  Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od ich doručenia objednávateľovi. 

6.4  Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu 

dlžníka v prospech účtu veriteľa. 

6.5  V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle §15 a §19 Zákona o DPH 

č.289/98, Zb, a podľa čl.6.1 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru bez 

zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie 

celá znovu odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry. 
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VII.    ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

7.1.  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. 

7.2.  Zhotoviteľ poskytuje záruku na stavebno-montážne práce po dobu 24 mesiacov 

odo dňa odovzdania - prevzatia hotového diela. 

7.3.  Zmluvné  strany sa dohodli  pre prípad vady diela, že počas záručnej doby  má 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť  bezplatne odstrániť vady. 

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje  začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia zmluvy  

do 5 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa, a vady odstrániť v  čo najkratšom  

možnom čase. Termín odstránenia  vád sa dohodne písomnou formou. 

7.5. Zodpovednosť za škodu bude riešená v zmysle §373-386 Obchodného zákonníka. 

7.6. Zhotoviteľ pri realizácii stavebno-montážnych prác je povinný dodržiavať ustanovenia 

platných zákonov, vyhlášok, STN, PTN a interných predpisov objednávateľa. 

 
 

 

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 

8.1. Zhotoviteľ  vykoná  dielo  na  svoje  náklady  a  na vlastné  nebezpečenstvo. 

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov. 

8.3. Zhotoviteľ  je povinný zabezpečiť stavenisko  tak, aby počas výkonu prác a tiež v období 

pracovného kľudu na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb. 

8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku. Na svoje náklady odstráni odpad, ktorý  

je výsledkom jeho činnosti. 

 
 

 

IX.  ZMLUVNÉ POKUTY 

 

9.1 Ak  zhotoviteľ odovzdá predmet zmluvy  po dohodnutom termíne ukončenia stavby, 

objednávateľ má  právo vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % za 

každý aj začatý deň omeškania z ceny predmetu plnenia diela. 

9.2.  Ak objednávateľ bude v omeškaní so splnením peňažného záväzku, zhotoviteľ má právo 

vyúčtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania 

z dlžnej čiastky. Dohodnutá zmluvná pokuta vylučuje uplatnenie úroku z omeškania 

podľa § 369 Obchodného zákonníka. 

9.3.  Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotýkajú náhrady škody, ktorá vznikne 

druhej strane z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené. 

 

X.   OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

10.1.Zhotoviteľ bude pri  plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s  odbornou 

starostlivosťou.  Zaväzuje sa  dodržať všeobecné záväzné predpisy, technické normy  a         

podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť  východiskovými podkladmi          

objednávateľa a pokynmi objednávateľa v dobe realizácie stavby formou zápisov do 

montážnych listov. 
 
 
 



                                                                                                                                                         Strana 4/4 

 

 

XI.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

11.1. Zmluva je uzavretá podpisom obidvoch zmluvných strán. 

11.2.  Zmluvu možno meniť, alebo zrušiť iba  písomným dodatkom, podpísaným  

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

11.3.  Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane  

objednávateľ a jedno zhotoviteľ. 

 

 

 

 

    V Dúbravke, dňa :                                             V Michalovciach, dňa 19.07.2013 

          

 

 

      objednávateľ:                                                          zhotoviteľ: 
 


