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Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „zmluva“) 

 
I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ:  Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 

 
 Sídlo:  Obrancov mieru 454, 059 34 Spišská Teplica  
 Štatutárny zástupca:  Ing. Radoslav Šeliga  
        Zástupca na rokovanie 

 o veciach  technických:  Lukáš Bursa  
          IČO:      50552597      
 DIČ:  2120383023  

  IČ DPH:  SK2120383023  
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresnéhe súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 33674/P  
 Bankové spojenie:  Fiobanka 

           IBAN:      SK53 8330 0000 0020 0113 6881 

 Telefón:  0911 974 426  
 E - mail:  sro@obecspisskateplica.sk  
 

 (ďalej len „objednávateľ“) 
 

 

1.2   Zhotoviteľ:                                      Dominik Duda / DD-STRECHY 

                 Miesto podnikania:            Krvavé pole 935/44, 060 01  Kežmarok 
                Zastúpený:                         Dominik Duda     

       IČO                                       40318478 
      DIČ:   1033342717 
       IČ DPH                                SK1033342717 

 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 
 IBAN: SK5602000000001952000555 

          Tel/fax:                                                       0903638254 
          E – mail:                                                     dominikduda40@gmail.com 

Zapísaný na Okresnom úrade Kežmarok, číslo živnostenského registra: 710-5098 
      (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 
 

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 
 
2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je cenová ponuka - zhotoviteľa zo dňa  predložená v rámci 

zákazky s nízkou hodnotou  podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov na zákazku, ktorá je predmetom zmluvy. 
 

2.2 Názov zákazky: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - strecha 
  

 
2.3 Predmetom zmluvy je výmena strešnej krytiny budovy na  ul. Obrancov mieru 451/7, Spišská 

Teplica.
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III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo 

- stavbu:  „Výmena strešnej krytiny budovy na ul. Obrancov mieru 451/7, Spišská 

Teplica“ v súlade s cenovou ponukou (výkazom-výmer).  
3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa cenovej ponuky zo dňa 2.5.2019 , ktorá tvorí prílohu  č. 1 tejto zmluvy. 

 
  IV. ČAS PLNENIA 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1 do 21.6.2019. 

Objednávateľ je povinný najneskôr jeden deň pred zahájením prác pripraviť priestory k realizácii diela 

tak, aby zhotoviteľ mohol nasledujúci pracovný deň bez prekážok začať s prácami na diele. V prípade 

nedodržania takto určenej lehoty sa termín dodania diela predlžuje o čas omeškania s prípravou 

priestorov pre montáž.  
4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 

zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku 

zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 
4.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by 

mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 

 
V. CENA DIELA 

 
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných 

strán, v súlade so  zákonom  č.  18/1996  Z.z.  o  cenách  v  znení  neskorších  predpisov, vyhláškou 

MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, je doložená ponukou zo dňa , ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí   prílohu  č. 1    k tejto 

zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu: 
    
 Celková cena bez DPH  8 605,25 €  

DPH  20%    1 721,05  € 
 

Celková cena vrátane DPH 10 326,30 €  s DPH  
    (slovom : desaťtisíctristodvadsaťšesť eur 30 centov) 

5.2 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka budú uhradené na základe skutočne dodaných 

množstiev dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených oprávneným pracovníkom objednávateľa.  
 

 

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy. 
6.2 Cena za dielo bude zhotoviteľovi uhradená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí 

objednávateľom.  
6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je 

súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný  

oprávneným  pracovníkom objednávateľa.   
6.4 Lehota splatnosti  faktúry za vykonané práce je 15 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 
6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry. Faktúra musí obsahovať náležitosti  

zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.  
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VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený v súlade s predloženou ponukou           

a podmienkami zmluvy a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. 
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak 

boli spôsobené porušením jeho povinností. 
7.3 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom na 

práce. Pri zariadeniach, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí 

záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov.  
7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 
7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle tohto článku 

do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady 

odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany 

písomne. 
7.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie 

na náklady zhotoviteľa. 
7.7 Havarijné stavy, t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť 

zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení. 
 
 

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 
8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ 

mohol na ňom začať vykonávať práce v súlade s podmienkami  zmluvy.  Na stavenisku budú súčasne 

počas vykonávania diela realizované aj iné stavebné práce(výmena výplní otvorov), zhotoviteľ je 

povinný umožniť  vykonanie ďalších stavebných prác, zároveň zabezpečiť stavenisko tak, aby 

požiarne autá mohli plynule vychádzať z budovy v prípade potreby. 
8.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 

stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a ich presun  na stavenisko. 

8.3 Zhotoviteľ  zabezpečí  v  celom  rozsahu   plnenie   vyplývajúce   z   ustanovení   nariadenia   vlády 

          SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

8.4 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii 

stavebných prác v súlade s ustanoveniami Vyhlášky č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 

a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.    

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 
8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. 
8.7     Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
  

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA 
 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela a to minimálne 1 pracovný deň 

vopred. 
9.2 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle predloženej ponuky a tejto zmluvy. 
 

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE 
 

10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné 

pokuty a sankcie. 
10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí 

zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý 

kalendárny deň omeškania. 
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10.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované 

úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.5, zaplatí zmluvnú pokutu              

vo výške 20,- EUR za každý kalendárny deň omeškania. 
10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.5, zaplatí zmluvnú pokutu 

vo výške 10,- EUR za každý kalendárny deň omeškania. 
10.6 Lehota splatnosti  faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia. 

 
XI.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

11.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim          

po dni jej zverejnenia. 
11.2 Meniť alebo doplňovať obsah  zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, 

ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
11.3 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z  

tejto zmluvy nedohodnú, požiada  jedna zo strán  o rozhodnutie súd. 
11.4 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným          

zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom          

SR. 
11.5 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva           

zhotoviteľ. 
 

 

 

 

  
Príloha: Cenová ponuka-výkaz výmer  
 

 
 

 
V Spišskej Teplici dňa 20.5.2019                                            V Spišskej Teplici dňa 20.5.2019 

 
 
 
Za objednávateľa: Obecné služby Spišská Teplica s.r.o.       Za zhotoviteľa: Dominik Duda/DD-STRECHY 
 
 
 
 
 
 
.................................................................                              .....................................................................   

            Ing. Radoslav Šeliga v.r.                                                          Dominik Duda v.r. 
                                                                          


