
 

 
 

 ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

 

medzi 

 

Objednávateľom: Obec Zborov 

 Lesná 10, 086 33 Zborov 

 IČO: 00322741 

                                                             

zastúpená: Ing. Jánom Lukáčom – starostom obce 

 

  

           ( ďalej len  objednávateľ ) 

    

a 

 

Zhotoviteľom:       ZEM-BAU SK, s.r.o.  

        Chmeľová 155, 086 33 Zborov   

        IČO: 47 907 959, IČ DPH: SK 2024136884 

        Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Prešov  

        oddiel Sro, vložka č. 30821/P  

Za spoločnosť koná:      Stanislav Hreha, konateľ spoločnosti     

    

 

          ( ďalej len zhotoviteľ ) 

 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

(1)  Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo, ktoré má podobu stavby a objednávateľ sa zaväzuje     

zaplatiť cenu za jeho vykonanie.  

(2) Predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len Zmluva) je LIKVIDÁCIA NELEGÁLNEJ SKLÁDKY V 

OBCI ZBOROV v rámci projektu „ Čistá obec Zborov – lepší život občanov obce – program obnovy 

dediny“. Za vykonanie diela sa v zmysle tejto Zmluvy považuje:   naloženie, doprava a vykládka odpadu 

umiestneného na nelegálnej skládke v obci zborov na určené miesto vykládky objednávateľom. (ďalej len 

Dielo). 

(3) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

 

 

Čl. II. 

Čas plnenia 

(1) Zhotoviteľ  sa zaväzuje vykonať Dielo v termíne:.  

    Začiatok vykonávania diela 1.7.2015 

    Ukončenie 31.10.2015  

 

 

Čl. III. 

Cena 

(1) Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich cenách v zmysle zaslanej ponuky: 

 

             24 Eur/hod – nakládka 

                   2,2 Eur/t – preprava     

                   Všetky ceny sú uvedené bez príslušnej DPH 

(2) V cene Diela sú zahrnuté všetky práce súvisiace s realizáciou Diela uvedené v čl.I. bod 2 tejto Zmluvy 

špecifikované v priloženej cenovej ponuke. V cene nie je zahrnuté  - poplatok za uloženie odpadu.   

(3) Zvýšenie ceny za vykonanie Diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán formou 

dodatku k Zmluve. 

 

 



 

 
 

Čl. IV. 

Platobné podmienky 

(1) Cenu za vykonanie Diela dohodnutú v zmysle č. III. Zmluvy je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť 

postupne – čiastkovými faktúrami ktoré budú realizované v mesačných intervaloch na základe skutočne 

vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom.  

(2) Faktúra môže byť predložená až keď je popis vykonaných prác odsúhlasený a podpísaný  objednávateľom 

bez výhrad. 

(3)  Splatnosť  faktúry, ak nie je uvedené vyššie  je dohodnutá  do 30 dní od jej doručenia. 

(4) V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna, alebo pracovného pokoja, bude sa za deň 

splatnosti faktúry považovať nasledujúci pracovný deň. 

(5) Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť ním vystavených faktúr, ktoré musia mať všetky náležitosti 

riadneho daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov. 

(6) V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, je objednávateľ oprávnený zhotoviteľovi 

vrátiť predmetnú faktúru na doplnenie v lehote 14 dní. Po tomto vrátení je zhotoviteľ povinný vystaviť nový 

doklad – faktúru so správnymi náležitosťami faktúry. Nová faktúra je splatná taktiež v lehote splatnosti 

dohodnutej v zmysle Zmluvy. Kým nie je vystavená nová faktúra s novou lehotou splatnosti, nie je 

objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry. 

(7) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania so zaplatením faktúry je objednávateľ oprávnený 

požadovať od zhotoviteľa zaplatenie 0,05 % poplatok z omeškania z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

   (8) Platby medzi objednávateľom a zhotoviteľom budú realizované bezhotovostným platobným stykom 

v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Faktúra sa považuje za zaplatená okamihom 

odpísania fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

 

 

Čl. V. 

Podmienky vykonania diela 

(1) Miestom vykonania  Diela je: nelegálna skládka v obci Zborov. 

(2) Zhotoviteľ prevezme  stavenisko pri podpíse zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

(3) Zhotoviteľ je na svoje náklady povinný zabezpečiť najmä nakládku, dopravu, a vykládku ako aj všetky 

činnosti súvisiace s realizáciou Diela. 

(4)  Počas realizácie diela sa zhotoviteľ zaväzuje, že všetci pracovníci, resp. iné osoby podieľajúce sa na 

realizácii Diela budú náležite zaškolení a poučení o dodržiavaní platných predpisov o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a platných predpisov o požiarnej ochrane. Zároveň sa zaväzuje, že bude dbať 

a zabezpečovať dodržiavanie uvedených predpisov. 

(5) Ak konanie zhotoviteľ v súvislosti s realizáciou Diela a v čase jeho plnenia má za následok porušenie 

predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a predpisov o požiarnej ochrane a následne bude objednávateľovi uložená pokuta podľa príslušných právnych 

predpisov, zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi uloženú výšku pokuty zaplatenú objednávateľom.  

(6)  Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť zákonným spôsobom odstránenie odpadov, ktoré sú 

výsledkom jeho činnosti v súvislosti vykonaním Diela a zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi doklad o zákonnom odstránení odpadov. 

(7)  Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každej fáze jeho realizácie. Zhotoviteľ je povinný informovať 

objednávateľa o stave stavebných prác a realizácii Diela. 

(8)  Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný dozor počas celej realizácie Diela. 

 

 

Čl. VI. 

Zmluvná pokuta 

(1) Ak zhotoviteľ odovzdá Dielo po termíne uvedenom v čl. 2, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 

Diela za každý deň omeškania. 

(2) Ak objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa zmluvú 

pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

 

 

Čl. VII. 

Ostatné ustanovenia 

(1) Zhotoviteľ bude pri plnení tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať 

všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a stanovené podmienky, bude sa riadiť  pokynmi 

objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami 

a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

(2)  Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto Zmluvy: 



 

 
 

       a) dohodou zmluvných strán  alebo 

       b) odstúpením od Zmluvy z dôvodu závažného porušenia tejto Zmluvy  

(3) V prípade predčasného ukončenia Zmluvy objednávateľ spíše bezodkladne protokol o predčasnom odovzdaní 

diela s uvedením vád vyskytujúcich sa ku dňu spísania protokolu. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa, aby sa 

zúčastnil na predčasnom odovzdaní Diela. Zhotoviteľ je oprávnený uviesť v protokole akékoľvek námietky. 

Zhotoviteľ pri predčasnom ukončení zmluvy zodpovedá za vady uvedené v protokole ako aj za škodu 

spôsobenú predčasným ukončením zmluvy. 

 

 

 

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

(1) Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto Zmluvou sa riadia Obchodným 

zákonníkom a súvisiacimi predpismi v platnom znení a musia byť vykonané v súlade s dotáciou z 

enviromentálneho fondu na rok 2015 na projekt: Čistá Obec Zborov – Lepí Život občanov obce na 

základe Rozhodnutia ministerstva životného prostredia SR Číslo 174/POD-ZKŽP1-97/15 

(2) Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma 

zmluvnými stranami. 

(3) Práva a povinnosti tejto Zmluvy prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov oboch zmluvných strán. 

(4) Obe zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy 

druhej zmluvnej strany. 

(5) Súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:  

 a) Príloha č. 1  Cenová ponuka Zhotoviteľa 

 b) Príloha č. 2 Rozhodnutie MŽP číslo 147/POD-ZKŽP1-97/15 

(6) Táto Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jej podpise po 

jednom vyhotovení. 

(7) V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to 

ostatných ustanovení Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú 

dohodou nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby ostal zachovaný 

obsah, zámer a účel sledovaný zmluvou.  

(8) Zmluva nadobúda právne účinky dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

 

 

V Zborove dňa  

 

 

 

 

 

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

               za zhotoviteľa                                                                                      za objednávateľa 

Stanislav Hreha, konateľ spoločnosti           Ján Lukáč – starosta obce ZBOROV 

 

                                                        
 

 


