
 

 

ZMLUVA O DIELO č.: 2018/1 
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami: 

 
 

1. objednávateľom: Obec Závažná Poruba  
sídlo: Hlavná 135 
032 02 Závažná Poruba 
IČO: 315 915, DIČ: 2020574930 
zastúpená: Ing. Pavel Beťko, starosta obce 

                                      bankové   spojenie:  VÚB banka  a.s.  Liptovský  Mikuláš 

                                      číslo účtu:    SK39 0200 0000 0015 9878 8553 

 

                                      (ďalej len „objednávateľ“) 

a 
 

2. zhotoviteľom:  
  Inštalatér Dušan Piatka, s.r.o. 

sídlo: ul. 1. mája 80 
031 01 Liptovský Mikuláš 

  Štatutárny zástupca: Peter Saro 
  Osoby oprávnené rokovať 
  Vo veciach zmluvných: Peter Saro 
  Vo veciach technických: Peter Saro 

IČO: 31609279 IČ DPH: SK2020429224 
  bankové   spojenie: SLSP, Liptovský   Mikuláš 
  číslo účtu:                SK45 0900 0000 0000 5672 0816  
  Číslo telefónu, faxu: 044/5521388 
  E-mail:                     instalater-piatka@stonline.sk 
  zapísaný: Obchodný register okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,        
vložka číslo: 2006/L 

 

 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Zmluvné strany uzavierajú v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto 

zmluvu o dielo: 

Čl. I 

Predmet diela 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo: 

 

„ Oprava havarijnej situácie-kotolňa ZŠ MR Závažná Poruba „  
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle ponuky, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto 

zmluve a ktorá je s ňou neoddeliteľne spojená a tvorí jej súčasť. 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Ben%E8ov%E1&amp;MENO=Ingrid&amp;SID=0&amp;T=f0&amp;R=0


3. Zmena rozsahu dohodnutého diela je možná len formou Dodatku k tejto zmluve a to: 

a) na základe požiadaviek objednávateľa na zmenu realizácie diela, alebo pri požiadavke 

na vykonanie prác naviac, 

b) na základe zistenia i n ý c h  o k o l n o s t í ,  alebo neúplnosti, prípadne iných zmien 

diela, ku ktorým príde počas realizácie, je zhotoviteľ povinný predložiť 

objednávateľovi súpis navrhovaných zmien aj s ich ocenením a odôvodnením potreby 

týchto zmien. 

 
Čl. II 

Cena za dielo 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú cenu 

podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí  Prílohu č. 1  k tejto zmluve.  

 

      Celková cena diela je dohodnutá vo výške: 18. 805,60,- € bez DPH  

      DPH bude účtované v zmysle platných právnych predpisov. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude zaplatená nasledovne na základe 

vystavenia faktúr dodávateľom: 

a) 50% ceny za dielo v lehote do 10 dní po začatí realizácie diela 

b) 50% ceny za dielo v lehote do 14 dní od prevzatia faktúry objednávateľom po 

riadnom protokolárnom odovzdaní diela 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela prostredníctvom 

banky na vyššie uvedený účet zhotoviteľa, a to na základe faktúr zhotoviteľa. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo podľa 

bodu 1. na základe vystavených faktúr zhotoviteľa v lehote splatnosti určenej na základe 

vystavených a doručených faktúr objednávateľovi. 

5. Ak faktúra zhotoviteľa nemá náležitosti predpísané zákonom, alebo ak faktúra obsahuje 

nesprávne údaje, je objednávateľ oprávnený bez zbytočného odkladu vrátiť faktúru 

zhotoviteľovi, s uvedením chýbajúcich náležitostí, alebo vyznačením nesprávnych 

údajov. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota začne plynúť dňom 

doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

6. Peňažný záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo, platený 

prostredníctvom banky, je splnený odpísaním fakturovanej sumy z účtu objednávateľa 

v jeho banke. 

 
Čl. III 

Vykonanie diela 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. I bod 1 v dohodnutom termíne do   

4. týždňov odo dňa uzavretia zmluvy. 

2. Zmluvné strany  sa  dohodli,  že  v prípade  omeškania  zhotoviteľa  s vykonaním  diela 

v termíne podľa bodu 1 tohto článku je objednávateľ oprávnený účtovať 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením 

splatného vyúčtovania zhotoviteľa v dobe splatnosti ( 2 faktúr ) je zhotoviteľ oprávnený 

účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške  0,05% za nedodržanie splatnosti 

každej z oprávnených faktúr. 

4. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľa o vzniku alebo 

existencii akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela, alebo má za 

následok predĺženie termínu na zhotovenie diela podľa bodu 1 tohto článku. 



5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela zhotoviteľom. Ak 

objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je 

objednávateľ oprávnený o d s t ú p i ť  o d  z m l u v y  a l e b o  požadovať, aby 

zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym 

spôsobom. 

6. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má 

dielo vykonať, alebo iné prekážky, ktoré mu znemožňujú vykonanie diela dohodnutým 

spôsobom alebo v dohodnutom čase, je zhotoviteľ povinný to oznámiť bez zbytočného 

odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu potrebné zmeny. 

7. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym a včasným ukončením a 

odovzdaním objednávateľovi, v súlade s dojednaním zmluvných strán podľa bodu 1 

tohto článku a čl. IV. 

8. Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník odo dňa prevzatia montážneho priestoru. 

Do montážneho denníka je zhotoviteľ povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce 

pre plnenie podľa tejto zmluvy, a to najmä údaje o časovom postupe prác, ktoré sa 

vykonajú, o prípadných škodách alebo požiadavkách objednávateľa. Zápisy do 

montážneho denníka vykoná určený vedúci pracovník zhotoviteľa v deň vykonania prác, 

alebo v deň vzniku okolnosti, ktorá sa do denníka zapisuje. 

 
Čl. IV 

Odovzdanie diela 

 
1. Zhotoviteľ je povinný po ukončení diela zvolať odovzdávacie konanie a písomne 

oznámiť objednávateľovi aspoň 3 dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. 

2. Odovzdávacie konanie sa musí uskutočniť najneskôr v posledný deň termínu na 

zhotovenie diela podľa čl. III bod 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa nedostane do omeškania 

s odovzdaním diela, ak objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť a nepristúpi bez 

objektívneho dôvodu k prevzatiu diela. 

3. Zhotoviteľ predloží na odovzdávacie konanie nasledovné dokumenty: 

- Montážny denník 

-   Dokumentáciu preukazujúcu skutočne vykonané práce, ktoré sú podkladom pre 

záverečné vyúčtovanie,  tlakové skúšky, revízie , certifikáty použitých materiálov, záručné 

listy a pod. 
4. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol, ktorý bude obsahovať tieto 

údaje: 

a) vyhlásenie  zmluvných  strán  o tom,  či  dielo  bolo  vykonané  v súlade  s touto 

zmluvou; 

b) zhodnotenie   akosti   vykonaného   diela   a súpis   zistených   vád   a prípadných 

nedostatkov; 

c) dojednanie o opatreniach (vrátane lehôt) na odstránenie zistených vád 

a nedostatkov; 

d)  súpis všetkých odovzdaných dokladov 

 

Čl. V 

Zodpovednosť za vady a záruka za akosť diela 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, 

ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe. 

2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 36 mesiacov. Na zabudované výrobky 

dodávané zhotoviteľom sa vzťahuje záručná doba výrobcu – predávajúceho, minimálne však 

24 mesiacov. 



3. Záučná doba začína plynúť dňom odovzdania diela formou Protokolu o odovzdaní diela 

podľa čl. IV bod 4 tejto zmluvy. 

4. Objednávateľ je povinný vady diela písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného 

odkladu po tom, čo ich zistí. 

5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo požadovať počas záručnej 

doby bezplatné odstránenie vady; zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním vady 

do 48 hodín od uplatnenia reklamácie objednávateľa.  

6. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak 

zaniknú. 

Čl. VI 

Ďalšie dojednania 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení 

záväzkov z tejto zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, 

ktoré môžu mať vplyv na plnenie ich záväzkov podľa podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, 

ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s činnosťou podľa tejto zmluvy a ktoré budú 

označené ako dôverné a nevyužijú ich v rozpore s ich účelom pre seba alebo iného. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s príslušnými právnymi predpismi BOZP, 

ako aj inými planými právnymi predpismi. 

 
 

Čl. VII 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 

2. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto 

Zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou preukazujúcou doručenie 

na adresu určenú záhlaví tejto zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie 

príslušnej zmluvnej strane alebo doručenie faxom podľa, ak nie je ďalej v tomto článku 

uvedené niečo iné. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná 

strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne 

uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou 

Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, 

preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, 

„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto 

poznámka zakladá na pravde. 

3. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla alebo miesta 

podnikania zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej 

zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla alebo miesta podnikania, 

prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. 

4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať iba písomnou formou a na základe 

predchádzajúceho súhlasu oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy. 

5. Pre právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov. Ak sa niektoré ustanovenie 

tejto Zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nedotýka sa to 

ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné, účinné a vykonateľné. 

Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, neúčinné alebo 

nevykonateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne 

zamýšľanému účelu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia. Do 



doby dosiahnutia dohody medzi zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava 

všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č. 1, ktorá je takto označená a podpísaná 

zmluvnými stranami. 

7. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 

V Liptovskom Mikuláši , dňa   2. januára 2018 
 

 
 

 

 

 

 

 

Objednávateľ:                                                                       Zhotoviteľ: 

 

Obec Závažná Poruba                                                       Inštalatér Dušan Piatka, spol.s.r.o. 

Ing. Pavel Beťko                                                                  Peter Saro                                                                                 

starosta obce                                                                         konateľ                                                                                                   

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Ben%E8ov%E1&amp;MENO=Ingrid&amp;SID=0&amp;T=f0&amp;R=0


 


