
    Z M L U V A   O   D I E L O  č.  1/2013 

 
Zmluvné strany, uvedené v čl. I uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich 

Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka 

 
 

Čl. I. – ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:   OBEC ZBOROV 

     Obecný úrad  

     086 33 Zborov 

Zastúpená:    Lukáč ján - starosta obce 

Bankové spojenie:    VÚB Bardejov, číslo účtu: 726-522/0200 

IČO:     00 322 741                                              

                          

Zhotoviteľ:    JURGAS, s.r.o. 

Kacvinského 1228/ 3 

                                      085 01  Bardejov 

Zastúpená:    Jozef Jurkanin – konateľ spoločnosti 

IČO:     36 492337 

IČ DPH:                              SK2021817523 

Bankové spojenie:   Prima banka, a.s. Bardejov 

Číslo účtu:     3639444001/5600                                                  

 

 

Čl. II. – PREDMET ZMLUVY 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa     

zrealizuje dielo: 
 

„Zriadenie STL pripojovacieho plynovodu pre 7. bytovú jednotku – blok „D“ 

v obci Zborov“ 
    

2.  Miesto realizácie diela: Budovateľská ul., Zborov, parcela č. 234/1 a 234/2    
     
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa projektu spracovaného spoločnosťou 

INŠTALCOMP, s.r.o., Duklianska 17, Bardejov. 
 

4. Prípadné naviac práce oproti projektu budú riešené formou samostatných dodatkov k tejto 

zmluve, ktoré musia byť podpísané obidvoma zmluvnými stranami. 
           

     5. Za riadne dokončené dielo sa považuje odovzdané a prevzaté dielo bez vád a nedorobkov. 

    Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou 

dokumentáciou, touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi. 

     Nedorobkom sa rozumie neukončená práca oproti projektu. 
 

6. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise 

o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení 

s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela. Tieto 



zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so 

stanoveným termínom odstránenia. 
 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele činnosťou zhotoviteľa, resp. 

vyššou mocou v priebehu realizácie znáša zhotoviteľ. 
 

8. Právoplatné stavebné povolenie objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne s odovzdaním  

staveniska. 

 

Čl. III. – TERMÍN ZREALIZOVANIA DIELA 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje v rozsahu dohodnutom v čl. II. tejto zmluvy v 

termíne:  
 

do 15.05.2013 za predpokladu nadobudnutia účinnosti zmluvy v 18. týždni a odovzdania 

staveniska 
 

2. Ak zhotoviteľ zhotoví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 
 

3. Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 

objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 

záväzku. 

 

Čl. IV. – CENA ZA DIELO 

 

1. Podľa ustanovení zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách sa zmluvné strany dohodli na pevnej   

cene za dielo zrealizované v rozsahu čl. II. tejto zmluvy vo výške: 

                                                                                                                         

     Cena bez DPH           20% DPH       Cena celkom 

 

STL pripojovací plynovod:      2 704,42                  540,88                      3 245,30 

 

Slovom: Tritisídvestoštyridsaťpäť + 30/100 EUR 

 

Čl. V. – PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Podkladom pre úhradu ceny za dielo bude faktúra, ktorú zhotoviteľ vystaví v zákonom 

stanovenej lehote po úspešnom ukončení, odovzdaní a prevzatí   

    diela objednávateľom. 
 

2.  Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu obdržania faktúry. 
 

3.  Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania sumy z účtu   objednávateľa 

v prospech účtu zhotoviteľa. 
 

4. V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane  

objednávateľa, budú zhotoviteľovi uhradené skutočne     

     vykonané práce ku dňu zrušenia   alebo  odstúpenia od zmluvy. 



 

5. Pre prípad omeškania s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi 

úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Za deň splnenia 

peňažného záväzku sa považuje deň odpísania sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu 

zhotoviteľa. 
 

6. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa, budú zhotoviteľovi uhradené skutočne vykonané práce ku dňu zrušenia 

alebo odstúpenia od zmluvy. 

 

Čl. VI. -  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady ním spôsobené, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania,  ako 

aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu §§   

    560 – 562 Obchodného    zákonníka č. 513/1991 Zb. 
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu po 

uplatnení oprávnenej reklamácie písomnou formou objednávateľom diela. 
 

3. Záručná doba, týkajúca sa diela je 24 mesiacov a začína plynúť odovzdaním a prevzatím 

diela. Záručná doba však neplynie v čase počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať 

pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 
 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli počas užívania diela nedodržaním 

podmienok užívania. Zhotoviteľ sa takisto zbavuje zodpovednosti za vady, škody 

a čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov tejto zmluvy, ak boli spôsobené 

nepredvídateľnými udalosťami, najmä požiarom, povodňou, zemetrasením a inými 

prírodnými katastrofami. 
 

4.  V prípade vzniku škody, budú pri jej náhrade zmluvné strany postupovať podľa ustanovení 

§§ 373 – 386 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

 

Čl. VII. – SPOLUPôSOBENIE A PODKLADY OBSTARÁVATEĽA 

 

1. Podkladom pre realizáciu diela je projektová dokumentácia spracovaná spoločnosťou 

INŠTALCOMP, s.r.o., Duklianska 1, Bardejov 
 

2. Objednávateľ v deň podpisu zmluvy odovzdá zhotoviteľovi stavenisko, vrátane 

právoplatného stavebného povolenia. 
 

3.  Objednávateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a odovzdať 

dokumentáciu o vytýčení zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska. 
 

4. Objednávateľ sa zaväzuje za účelom včasného plnenia predmetu zmluvy plniť všetky svoje  

povinnosti dohodnuté v tomto článku. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní 

s plnením svojich povinností, zhotoviteľ ma právo predĺžiť dobu realizácie diela o rovnaký 

počet dní ako trvalo omeškanie objednávateľa. 

 

Čl. VIII. – SPôSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 



1. Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 

technické normy, dojednania tejto zmluvy a podmienky stanovené vo vyjadreniach 

zainteresovaných organizácií a orgánov štátnej správy pri prerokúvaní projektu stavby, 

ktoré sú obsiahnuté v dokladovej časti projektu stavby, ako aj podmienky rozhodnutí 

vydaných v správnom konaní, ktoré mu objednávateľ odovzdá pri odovzdaní staveniska. 
 

2. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác 

a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle 

vyhlášky č. 374/90Zb. a nasl. a zachovanie poriadku na pracovisku. Na vlastné náklady 

bude odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti pri realizácii prác. 

    

Čl. IX. – OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

 

1.  Vzájomné zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť rešpektovaním 

doterajších obchodných zvyklostí v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 

513/1991 Zb. 
 

2.  Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým obsahom. 
 

3.  Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,01 % z ceny diela za 

každý deň omeškania termínu ukončenia diela. 
 

4.  Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú 

stranu. 
 

5.  Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými zástupcami 

zmluvných strán. 
 

6.  Zmluvné strany sa dohodli, že so vzájomnými pohľadávkami nebudú obchodovať a ďalšie 

ich prípadné následné postúpenia tretej osobe budú zmluvné strany považovať za neplatné. 
 

7.  Zmluva pozostáva z 4 strán 
 

8.  V prípade porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, je ktorákoľvek zo 

zmluvných strán oprávnená túto zmluvu vypovedať. Výpovedná lehota je mesačná a začína 

plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
 

9.  Riešenie sporných otázok bude zabezpečované prostredníctvom Okresného súdu Bardejov. 

       
 

  

     V Zborove, dňa ......................... .2013                         V Bardejove, dňa 29.04.2013   

  

 

 

 

 

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

                    Ján Lukáč                                               Jozef Jurkanin 

     starosta obce                                           konateľ spoločnosti 

   za objednávateľa         za zhotoviteľa 


