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Zmluva o dielo  č. 01/2019 
uzatvorená podľa ustanovení §536 a nasl. Obchodného zákonníka 

1. 1. Zmluvné strany 

1.1. Zhotoviteľ: Obecný podnik služieb Strečno s.r.o. 
Sídlo:     Sokolská 487/34, 013 24  Strečno   
Splnomocnený zástupca:  Ing. Július Ilovský  – konateľ spoločnosti. 
Oprávnený rokovať vo veciach 
- zmluvných:    Ing. Július Ilovský 
- technických:    Ing. Július Ilovský 
IČO:     36439266 
DPH:     2022116679 
IČ DPH:    SK 2022116679  
Bankové spojenie:   Prima banka  Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:    0368132001/5600 
Zapísaný:    Obchodný register Okresného súdu v Žiline 
     Oddiel Sro, vložka číslo 17116 /L 
Platca DPH:   áno 
                                
 
1.2 Objednávateľ:  Obec Strečno 
Sídlo:     Sokolská 487 

                                     013 24  Strečno 

zastúpená:                     Bc. Dušan Štadáni – starosta obce 

IČO:                              00321648 

IČ DPH:                        2020677615 
 
 
 
 
 

2. Predmet a rozsah zmluvy 
 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa  dielo, ktoré 
zmluvné strany špecifikujú ako „Oprava miestnosti prístavby Kultúrneho domu Strečno.“  
 
2.2.  Rozsah prác:  
Podľa cenovej ponuky 
 
 
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet plnenia prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 
 
2.4. Dojednaný rozsah diela možno meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. 
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3. Čas plnenia 
 

3.1. Zhotoviteľ  sa zaväzuje, že vykoná dielo v dojednanom rozsahu v termíne: 
 
Začiatok prác:  4.  2. 2019   
Koniec prác:     4.  3. 2019 
 
3.2. Dodržanie termínu plnenia je záväzné.  
 
3.3. Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený 
vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nesplnenej časti plnenia za každý deň 
omeškania. 

 
4. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa 

  
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v súlade s podmienkami pre 
napojenie dohodnutého predmetu plnenia na siete, v termíne do 4. 2. 2019.  
 
4.2. Spolupôsobenie objednávateľa je podstatnou povinnosťou, od splnenia ktorej závisí včasné 
splnenie záväzku zhotoviteľa. 
 
4.3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a dodržiavanie 
zásad požiarnej ochrany počas realizácie diela. 
 
4.4. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a zodpovedá za odstránenie vlastných 
odpadkov a obalov do doby odovzdania a prevzatia diela. 
 
4.5. Objednávateľ poskytne spoluprácu s dodávateľom v priebehu realizácie, formou konzultácií. 
 

5. Cena plnenia, platobné podmienky 
 
5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán vo výške: 
 
Celková cena bez DPH:     6 658,03 EUR 
Celková cena s DPH:    7 989,64 EUR 
 
5.2. Príslušná daň z pridanej hodnoty v súlade s daňovými predpismi tvorí neoddeliteľnú súčasť 
dohodnutej zmluvnej ceny. 
 
5.3.  Podkladom pre úhradu  je faktúra vyhotovená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy. 
Faktúra je splatná 30 dní od doručenia objednávateľovi. 
 
5.4. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, dohodli sa zmluvné strany na zmluvnej 
pokute vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 
 
5.5. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude 
zhotoviteľ rozpracované, resp. čiastočne ukončené práce ku dňu odstúpenia fakturovať vo výške 
stanovenej príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 5.1. 
 
5.6. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa alebo zhotoviteľa, sú oprávnení požadovať od druhej strany zmluvnú pokutu vo 
výške 15% z ceny plnenia dohodnutého v čl.5.1. 
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6. Záručné podmienky 
 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že 
počas záručnej doby bude mať vlastnosti obvyklé pre daný predmet diela. 
 
6.2. Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu plnenia 
objednávateľovi. 
 
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje záručné opravy vykonať bez zbytočného odkladu, po uplatnení 
oprávnenej reklamácie objednávateľom.  
 
6.4. Prípadnú reklamáciu diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady diela, 
v písomnej forme, so špecifikáciou vady, s uvedením reklamačného nároku. 
 
6.5. Prepravné náklady v prípade uplatnenia záruky na dielo alebo zodpovednosti za vady diela 
hradí zhotoviteľ. 
 
6.6. Ustanovenia o zodpovednosti zo záruky na dielo nie je objednávateľ oprávnený uplatniť vtedy, 
ak boli vlastnosti diela zmenené objednávateľom, treťou osobou, nedodržaním všeobecne známych 
a obvyklých podmienok užívania diela zo strany objednávateľa alebo vyššou mocou. 

 
7. Zmena záväzku 

 
7.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí 
zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo uplatní nové 
požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde 
k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia, dojednaných v tejto zmluve. 
 
7.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 7 dní od 
odoslania dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 
 

8. Všeobecné dojednania 
 

8.1. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany v prvom rade riadia jej ustanoveniami. Vzájomné 
vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
8.2. Akékoľvek dojednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, ak 
sú vyhotovené písomne, ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané. 
 
8.3. Zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach, z ktorých 1 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ  a 1 
objednávateľ. 
 
8.4. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s jej obsahom je doručený zhotoviteľovi. Zmluva 
vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. 
 

 

V Strečne, dňa 29. 1. 2019                        V Strečne, dňa 29. 1. 2019 

 
 
            (objednávateľ)                                                                     (zhotoviteľ) 
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