
ZMLUVA O DIELO č.: 1/2013 

                                        /podľa § 536 a násl. Obch. zák./     
Objednávateľ: Obec Zborov 

   IČO: 00322741 
  DIČ: 2020624804 
  IC DPH:  
  Č. účtu: VUB 726522/0200 
           Štatutárny zástupca:  Ján Lukáč  - starosta obce     

a 
Zhotoviteľ:  R. A. S., s.r.o., Sveržov 
  Priemyselná 3005/1, Bardejov 085 01 
  Zast.: Miroslavom Hiščarom, konateľom spoločnosti 
   IČO: 31 679 897 
   IČ DPH: SK 2020508930 

  zap. v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 1350/V 
  

uzatvorili túto zmluvu:  
  
I. 

Predmet zmluvy 
a) a)      Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať stavebné a montážne práce 

na stavbe:  Rozšírenie STL pripojovacieho plynovodu ul. Podhradie p.č. 625 
podľa cenovej ponuky zo dňa 23.9.2013.  

b)  Objednávateľ sa zaväzuje za vykonané dielo zaplatiť dohodnutú zmluvnú 
odmenu. 

II. 
Miesto zhotovenia diela 

Zhotoviteľ bude vykonávať dielo na objektoch a parcelách CKN č. 625 výlučne  
vo vlastníctve objednávateľa  v  obce Zborov.  

  
III. 

Čas plnenia diela 
a)      Objednávateľ si vykonanie diela uvedeného v bode I. tejto zmluvy objednal 
dňom uzavretia tejto zmluvy.  

b)     Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet diela najneskôr v termínoch  
-         nástup na práce: do 7 dní od podpisu ZoD 
- uzavretie stavby  pre účely terénnych uprav 30.12.2013 
- odovzdanie diela  (technická dokumentácia pre SPP) 31.1.2014 
 

IV. 
Cena diela 

a)        Za  vykonanie  diela zaplatí  objednávateľ  zhotoviteľovi  dohodnutú  
odmenu  vo  výške  

                Cena bez DPH                3 216 , 57 € bez DPH 
  



(slovom tritisíc dvestošestnásť 57/100 bez DPH). 
b)       Konečná cena diela  bude upravená a odsúhlasená oboma stranami podľa 
zabudovanej výmery skutočným premeraním. 

  
V. 

Platenie diela 
a)   Fakturácia bude vykonaná v dvoch častiach . Po ukončení prvej etapy stavby 
po vykonaní terénnych uprav a podpise súpisu vykonaných prác na základe 
zhotoviteľom vystavenej  faktúry.  Po ukončení a odovzdaní celej stavby a 
podpise vykonaných prác  bude vystavená konečná faktúra . 
b)        Súpis vykonaných prác je povinný zhotoviteľ predložiť objednávateľovi 
písomne do 5 dní po ukončení stavby. Osoba poverená odsúhlasením tohto 
súpisu je povinná takto predložený súpis do 10 dní odkontrolovať a odsúhlasiť. . 
V prípade, že v tomto termíne poverená osoba neodsúhlasí súpis prác, zhotoviteľ 
ho bude považovať za odsúhlasený v objeme, v akom bol predložený. 
d)     Jednotlivé faktúry musia obsahovať tieto náležitosti: 

-         označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu a sídlo, 
-         číslo zmluvy 

      -         číslo faktúry 

-         deň odoslania a deň splatnosti faktúry 

-         označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má zaplatiť cena  
diela 

-         fakturovanú sumu 

-         označenie diela 

-         pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 
e)        V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť túto zhotoviteľovi na doplnenie. V takom 
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne 
plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 
f)         Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa doručenia.  
g)       Prípadné práce naviac oproti ponukovej cene zaplatí objednávateľ po ich 
písomnom odsúhlasení zápisom v stavebnom denníku na základe faktúry 
vystavenej zhotoviteľom. 

VI. 
Ďalšie dojednania 

a)      Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne. 
b)     Zhotoviteľ môže poveriť zhotovením diela aj inú osobu, pričom zodpovedá 
akoby dielo vykonal sám. 
c)      Zhotoviteľ obstará materiál a všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie 
diela. 
d)     Zhotoviteľ zaobstará taktiež všetku dokumentáciu potrebnú na zhotovenie 
diela, pričom zodpovedá za jej správnosť, mimo prípadov, kedy dodá 
dokumentáciu objednávateľ a na jej použití výslovné trvá, a to formou písomného 
pokynu udeleného zhotoviteľovi.      
e)      Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické 
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť prípadnými 



východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy. 
f)       Zhotoviteľ pri realizácii diela zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia 
vlastných pracovníkov, ako aj tretích osôb. Objednávateľ zabezpečí zákaz vstupu  
neoprávnených osôb t. j.  napr. zamestnancov, pacientov a hostí Bardejovských 
kúpeľov a.s ., na stavenisko.  
g)     Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať stavebný dozor.   
h)     Na všetky prípadné náklady a práce naviac, je zhotoviteľ povinný 
objednávateľa vopred upozorniť a môže ich realizovať len s písomným súhlasom 
objednávateľa.  
i)        Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe montážny, resp. stavebný denník, 
objednávateľ je povinný komunikovať v prípade zmien k realizácii cez tento 
stavebný denník. 
 

VII. 
Prevzatie diela 

a)        Po vykonaní diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na jeho 
prevzatie. 
b)       Ak objednávateľ pri preberaní diela zistí vady a nedorobky diela, má právo 
odmietnuť jeho prevzatie. V zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené 
všetky vzniknuté vady a nedorobky, pričom sa stanoví termín ich odstránenia, 
avšak nie dlhší ako 30 dní od momentu preberania diela. 
c)       V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady v stanovenej lehote, budú tieto 
odstránené objednávateľom na náklady zhotoviteľa. 

  
VIII. 

Záruky diela  
a)        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. 
b)       Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa § 560 a násl. Obch. zák. 
c)        Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na ním vykonané dielo záruku 5 
rokov s výnimkou dodaných materiálov, na ktoré výrobca ustanovuje inak, 
minimálne však 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia 
diela objednávateľom. 
d)       Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 
stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami 
a predpismi. 
e)        Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým 
podmienkam podľa tejto zmluvy. 

IX. 
Zmluvné sankcie 

  
a)        V prípade, že bude zhotoviteľ meškať z vykonaním diela zaväzuje sa 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny 
diela za každý deň omeškania.  



b)       V prípade, že bude zhotoviteľ meškať s odstránením vád diela zaväzuje sa 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela  za každý 
deň omeškania  
c)        V prípade, že bude objednávateľ meškať s platením ceny diela, zaväzuje sa  
zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela 
za každý deň omeškania.   

XI. 
Odstúpenie od zmluvy 

 V prípade, že bude zhotoviteľ meškať z vykonaním diela z dôvodov na jeho 
strane viac ako 30 dní, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky 
odstúpenia nastávajú dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bolo písomné 
odstúpenie doručené zhotoviteľovi, pričom za doručenú sa považuje aj písomnosť, 
ktorú zhotoviteľ neprevzal z dôvodu, že doručovateľovi v čase doručovania bola 
jeho adresa neznáma alebo zásielku neprevzal v odbernej lehote, príp. bol 
nezastihnutý.   
   

XII. 
Doba trvania zmluvy 

a)      Táto zmluva sa uzatvára s účinnosťou odo dňa jej podpísania. 
b)     Táto zmluva zaniká: 

-          na základe písomnej dohody zmluvných strán, 
-          uplynutím doby uvedenej v bode III. b) tejto zmluvy a uplynutím 
jednotlivých lehôt uvedených v príslušných bodoch tejto zmluvy  
-          doručením odstúpenia v zmysle bodu X. tejto zmluvy. 

  
XIII. 

Záverečné ustanovenia 
a)      Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať písomnými dodatkami na základe 
dohody zmluvných strán. 
b)     Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý je originálom, 
pričom po jednom obdrží každá zo zmluvných strán. 
c)      Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že na tomto právnom úkone sa dohodli 
dobrovoľne, že prejav ich vôle je slobodný a vážny a každé znenie tejto zmluvy je 
v plnom súlade s ich prejavenou vôľou. Túto na znak súhlasu s jej obsahom 
vlastnoručne podpísali.  

  
V  Bardejove dňa : 30.10.2013 
  
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
  
 
 
 
 
.........................................................    ............................................ 

                          R.A.S., s.r.o., Sveržov 
Ján Lukáč – starosta obce                                                     Miroslav Hiščar, konateľ 



               
 
  


