
                            Zmluva o dielo č. 2/2017 
 

uzatvorená v zmysle § 536 až § 565 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

  

I. Zmluvné strany  
 

Objednávateľ:          Obec Kostolná- Záriečie 

                                 Obecný úrad,91304 č.148 

                                 IČO:311693 

                                 DIČ:2021079676 

                                 Trenčín 

  

  

 

Zhotoviteľ:           Jaroslav Sádecký, Voda-kúrenie-plyn 

                           Pod kopánky 30 

                              911 05 Zamarovce 

 

Zastúpený:            Jaroslav Sádecký 

 

Bankové spojenie:  SLSP, TN č.ú. 0041765675/0900 

 

IČO:                        33182477 

DIČ:                       1020318849 

IČ DPH:                  SK1020318849 

 

 

                                                      II. Predmet zmluvy 

 

2.1.    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých  v tejto zmluve zrealizuje         

          montážne práce na akcii: 

         „Dodávka a montáž,demontáž plynovej kotolne. 

                          

2.1.1.Zhotoviteľ vykoná dielo vo svojom mene na svoju zodpovednosť a po jeho 

          realizácií ho odovzdá objednávateľovi. Objednávateľ je povinný dielo prevziať. 

 

2.1.2. Zhotoviteľ nezodpovedá a nenesie riziko za nevhodnú povahu veci a nevhodnosť 

          podkladov od objednávateľa, ak ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol túto 

          nevhodnosť zistiť do uzatvorenia zmluvy, resp. objednávateľ na nich trvá aj napriek 

          upozorneniam zhotoviteľa a pred podpisom tejto zmluvy. V takom prípade, ak možnosť 

          zistenia nastala po uzavretí zmluvy, riadia sa zmluvné strany ustanovením § 551 Obch. 

          zák. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá a nenesie riziko za skryté prekážky vecí a miesta pre 

          zhotovenie diela. V prípade, že budú zistené prekážky po uzatvorení zmluvy, riadia sa 

          zmluvné strany stanovením § 522 Obchodného zákonníka. 

 

           

                                                 III. Materiál a práca 

 

                                                        3.1. Kvalita 

 



3.1.1. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na odsúhlasenie zoznam materiálov určených na 

          zhotovenie diela spolu s certifikátmi, tech. parametrami podstatnými pre účel  

          zabudovania a inými relevantnými informáciami v čase dostatočnom na preverenie 

          a pripomienkovanie pred ich zabudovaním do diela. 

 

3.1.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený zabudovať do diela materiály a výrobky, ktoré neboli 

          písomne schválené objednávateľom formou protokolu o schválení predloženého  

          materiálu. 

 

3.1.3. Zhotoviteľ prevedie všetky inštalačné práce v dohodnutých časových intervaloch. 

           

                                                       3.2. Kontrola 

 

3.2.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela kontrolovať postup práce 

          skúšať a testovať kvalitu materiálov a výrobkov použitých na zhotovenie diela. 

 

3.2.2. Pokiaľ sa objednávateľ z vlastného zavinenia nedostaví na kontrolu tlakových skúšok 

          ÚK zariadení, je zhotoviteľ oprávnený v tejto časti diela pokračovať. 

 

 

                                                    IV. Vlastnícke práva 

 

4.1.1. Vlastníctvo materiálov a zariadení určených k zabudovaniu, ktoré podľa zmluvy 

          obstaráva zhotoviteľ, prechádza na objednávateľa okamihom zabudovania do diela 

          resp. zaplatením ich ceny objednávateľom. Zabudovaním sa tieto materiály  a  

          zariadenia stávajú súčasťou diela. 

 

4.1.2. Všetka dokumentácia, ktorá sa týka realizovanej stavby, materiálov a zariadení 

          do nej zabudovaných, ako aj dokumenty, ktoré musí zhotoviteľ obstarať alebo 

          vystaviť v súvislosti so zhotovením diela, alebo jeho kolaudáciou, sú vlastníctvom 

          objednávateľa od okamihu zaplatenia časti diela, ktorej sa týkajú. 

 

4.1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa nebude  

          disponovať žiadnou časťou diela.  

 

 

                                                  V. Kontrola diela pred kolaudáciou 

 

5.1.1. Pred kolaudáciou diela a jeho odovzdaním objednávateľovi vykonajú zhotoviteľ  

          a objednávateľ technickú kontrolu, ktorej cieľom je preukázanie spôsobilosti diela 

          ku kolaudácii. Súčasťou kontroly je uvedenie diela do prevádzky a vykonanie 

          funkčných skúšok jednotlivých častí, zaškolenie pracovníkov objednávateľa a na 

          obsluhu a údržbu diela a jeho častí. 

           

                                    

VI. Odovzdanie podkladov 

 

6.1.1. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi nasledujúce podklady ku kolaudácii: 

a) osvedčenie o akosti použitých materiálov resp. certifikáty výrobkov 

b) revízne správy , tlakové skúšky 



c) pasporty k vyhradeným technickým zariadeniam a záručné listy 

d) zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach a použitých materiálov a 

zariadení.  

                                                  VII. Cena diela 

 

7.1.1. Cena sa zhotovuje  predmetom zmluvy v rozsahu čl. II je stanovená dohodou        

          zmluvných  strán, v zmysle zákona č. 18/1996 o cenách a na základe odsúhlaseného  

          ponukového rozpočtu vypracovaného zhotoviteľom podľa predložených ústne 

          vznesených požiadaviek. Cena diela  sa bude účtovať podľa skutočne zabudovaného           

          materiálu. 

 

         Cen bez DPH 1864,50 eur 

 DPH 20% 372,90 eur 

 Celková cena 2237,40 eur 

 

  

 

            

 7.1.2. K cene diela podľa čl. 7.1.1. bude účtovaná DPH podľa zákona o DPH v čase plnenia. 

 

             

             

 

      7.1.3. Na práce naviac a zmenu objemového alebo konštrukčného charakteru bude                              

            objednávateľ upozornený vopred bez zbytočného odkladu a tieto budú najskôr                

           prejednané a odsúhlasené  objednávateľom. Všetky takéto realizácie prác a dodávok                             

           budú zaznamenané v stavebnom denníku. Ak sa niektoré stavebné práce a činnosti 

           s nimi súvisiace nebudú realizovať, či už na základe požiadavky objednávateľa, alebo 

           vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnosť, budú predmetom odpočtu z ceny. 

 

 

                                  VIII. Platobné podmienky a majetkové sankcie 

 

8.1.1.Objednávateľ prehlasuje, že je solventný a faktúry vystavené zhotoviteľom za 

          realizované práce a dodaný materiál po ukončení jednotlivých častí v plnej výške 

          a v termíne uvedenom vo faktúre bez zbytočného odkladu uhradí. 

 

8.1.2. Zmluvné strany sa dohodli na sankcii 0,10 % z výšky fakturovanej sumy bez DPH, 

          za každý deň omeškania úhrady faktúry po termíne splatnosti, resp. 0,10 %  z ceny 

          prác nedokončených v dohodnutom termíne.      

                                     

 

                                                                IX. Doba plnenia 

 

9.1.1. Začiatok prác :    7.8 2017 

  

 

9.1.2. Ukončenie prác :   12.8 2017 

 

 



 

 

                                                            X. Záručné podmienky 

 

10.1.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne 

             po jej zistení písomnou formou do rúk zhotoviteľa. 

 

 

                                                  XI. Podmienky vykonania diela  
 

11.1.1. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol 

            na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. 

 

11.1.2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ktoré sú výsledkom jeho 

            činnosti.  

 

                                        XII. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa 

 

12.1.1. Všetky prípadné zmeny v projektovej dokumentácií budú zapísané do montážneho 

            denníka a vhodnou formou zakreslené do PD. 

 

12.1.2. Zhotoviteľ pri zmene projektovej dokumentácie nenesie finančné náklady. 

 

 

                                                  XIII. Všeobecné ustanovenie 

 

13.1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy. 

 

 

                                                  XIV. Záverečné ustanovenia 

 

14.1.1.Táto zmluva nadobúda splatnosť podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z o slobodnom 

prístupe k  informáciám a o zmene a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom 

znení. 

 

14.1.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov. 

 

14.1.3. Táto zmluva je vypracovaná  v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží 

             po jej podpísaní jedno vyhotovenie. 

 

V  Zamarovciach, dňa 23.6 2017 

 

 

 

 

Objednávateľ:                                                                   Zhotoviteľ: 
 

 

 

 


