
                                     ZMLUVA O DIELO  č : 02 /2020 
                  uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v  platnom znení 
                                              (na vykonanie stavebných prác) 

 

 uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

1. Objednávateľ:  Obec Baláže 

 Sídlo:                  Baláže 11,97611 

Zástupený:          Mgr. Robert  Chaban - starosta obce    

 IČO:                    00313297  

 DIČ :                   2021095989 

            Bankové spojenie:  SK13 5600 0000 0013 9923 3002 Prima Banka 

           

 

  

  a 

 

2. Zhotoviteľ:    BARTOŠ STAV s.r.o. 

 Sídlo:              1.mája 371/16, 976 13 Slovenská Ľupča  

Oddiel:            Sro 

Vložka číslo: 23700/S Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica 

Zástupca:         Ján Bartoš, bytom: 1.Mája 371/16 Slovenská Ľupča (konateľ) 

 IČO:   47 024 631 

DIČ:             2023695223 

IČ DPH:   SK 2023695223 

Bankové spojenie: SK0802000000003106264753 VÚB BANKA  

 

 

 

I. 
Predmet zmluvy 

1.   Predmetom tejto zmluvy je oprava odvodňovací rigol pri obecnej komunikácií v obci Baláže 

         vrátane dopravy materiálov a dočasného dopravného  značenia na dané  miesto prác . 

2.   Zhotoviteľ sa zaväzuje že za podmienok stanovených v tejto zmluve  v rozsahu podľa 

predloženej cenovej ponuky - výkaz výmer a zverejného obstaravania- výzvy na 

predloženie cenovej ponuky  zo dňa6.10.2020 zrealizuje stavebné práce ,oprava 

odvodňovacieho rigolu pri  miestnej komunikácii  v obci Baláže. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom  mene a na vlastnú zodpovednosť. 

4.      Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela. 

II. 
Čas plnenia 

1. Doba realizácie sa dojednáva nasledovne : 

          Začatie : po nadobudnutí účinnosti zmluvy do 3.pracovných dní . 



          Ukončenie : do 30.11.2020 

 

III. 
Cena diela 

1. Cena diela  je výsledkom predloženej vyhodnotenej cenovej ponuky zo strany zhotoviteľa 

a považuje sa za cenu maximálnu, platnú počas doby trvania zmluvy. 

2.       Celková cena na základe cenovej ponuky výkaz výmer  je  vo výške bez                                         

DPH: 8049,27 EUR, 

                                                                 DPH:  1609,85 EUR, 

                                                   Spolu s DPH:  9659,12 EUR 

          Zhotoviteľ je platca DPH. 

3.      V prípade ,že pri zhotovovaní diela bude potrebné zrealizovať práce nezahrnuté v predmete          

diela,budú tieto naviac práce realizované len s písomným súhlasom objednávateľa. Naviac  

práce môžu byťocenené a vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve. 

 

IV. 

Fakturácia 

1.   Fakturované budú skutočne vykonané práce na základe vzájomne odsúhlaseného 

množstva podľa predloženej cenovej ponuky – výkaz výmer,krycí list rozpočtu . 

 

2.         Splatnosť faktúr je do 14 dní od ich doručenia objednávateľovi ,podmienkou bude 

            skutočnosť, že faktúra bude splňať náležitosti daňového dokladu. 

 

V  . 
                                                                     Záručná doba 

1.      Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu 

         odovzdávacieho protokolu.faktúry, súpis vykonaných prác.  

3.    Zhotoviteľ nezotpovedá za škody na stavebnom diele  živlami pohromami,povodeň,záplavy.                

4.     Zhotoviteľ zodpovedá za to ,že predmet tejto zmluvy bude zhotovený za podmienok zmluvy 

a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

5.     Zhotoviteľ zodpovedá za vady ,ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Za vady ,ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy ,ak boli 

spôsobené porušením jeho povinností – nedodržaním platných noriem a technologických 

postupov. 

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

         právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

7.     Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením prípadných vád predmetu zmluvy neodkladne 

od termínu uplatnenia oprávnenej reklamácie a vady odstrániť čo v najkratšom  technicky 

možnom termíne do 30 dni. 

8.      Zhotoviteľ nezotpovedá za podklady pôvodních komunikácií. 



VI. 

Podmienky vykonania diela 

1.   Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na vykonanie predmetu zmluvy bez 

právnych závad.Zhotoviteľ je povniný spolupracovať so správcami inžinierskych sietí 

a plne ich pri prácach rešpektovať. 

 

2.   Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP vlastných pracovníkov ,za čistotu a bezpečnosť cestnej 

premávky . 

3.      Zodpovedným za zhotoviteľa za realizáciu diela bude Ján Bartoš 

4.      Vlastnícke právo k zhotovovanému dielu prechádza na objednávateľa úhradou faktúry. 

VII. 

Zmluvné pokuty 

 

1.   Objednávateľ v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia diela môže 

uplatniť  zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. 

2.       Zhotoviteľ môže v prípade omeškania úhrady faktúry uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 

          0,05 % dlžnej čiastky za každý deň omeškania po lehote splatnosti. 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1.      Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

         nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve 

a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží jeden. 

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 

sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

 

V Balážoch   dňa  : 2.11.2020 

 

 

 

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

          BARTOŠ STAV s.r.o                                                                   Mgr: Róbert Chaban  

 Ján Bartoš – Konateľ                                                                     starosta obce Baláže 

                                                                                                      

 

                                                                                       


