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Zmluva o Dielo 
uzatvorená podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zmluva“) 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:    
Obchodné meno: Obec Jabloň 
Sídlo:   Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom 
Zastúpený:  Vladimír Koscelnik, starosta 
IČO:   00323055 
DIČ:    
Tel.:   0907 081 226  
E-mail:   v.koscelnikstarosta@gmail.com 
 
a       

 
Zhotoviteľ:     
Obchodné meno: Ordan, s.r.o.   

Sídlo:   Partizánska 422/37, 067 83 Kamenica nad Cirochou    

Zapísaná:  Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 35355/P    

Zastúpená:  Daniel Orendač, konateľ    

IČO:   51165457   

DIČ:        

IČ DPH:   .......................................     

Bankové spojenie:     

Číslo účtu:      

Tel.:   0907540606      

e-mail:   ordansro@gmail.com 

    

 
Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje stavebné práce „Modernizácia verejného osvetlenia v obci 
Jabloň” . 

2. Popis materiálu a stavebných prác sa nachádza vo výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu 
tejto Zmluvy o Dielo. 

3. Množstvo a rozsah je daný ponukou uchádzača – oceneným výkazom – výmer. 
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za jeho zhotovenie zaplatiť Zhotoviteľovi 

dojednanú cenu podľa článku V. tejto zmluvy. 
5. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela aj inú osobu, pričom zodpovedá za dielo tak, 

akoby ho vykonával sám. 

Článok III. 
Termín a miesto plnenia 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a dodať dielo 
Objednávateľovi v termíne do 60 dní od prevzatia staveniska. 

2. Miestom realizácie diela je katastrálne územie obce Jabloň. 
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Článok IV. 
Povinnosti 

1. Objednávateľ prehlasuje, že na stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy sa nevyžaduje 
stavebné povolenie.  

2. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie vo forme, 
spôsobom a v lehote podľa tejto Zmluvy o dielo alebo výzvy Zhotoviteľa urobenej v ústnej, 
písomnej alebo elektronickej forme.  

3. Poskytnutím spolupôsobenia sa rozumie najmä včasné odovzdanie podkladov potrebných pre 
riadne a včasné zhotovenie a dodanie diela. 

4. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní s 
plnením predmetu zmluvy. 

5. Zhotoviteľ je povinný realizovať stavebné práce v rozsahu a spôsobom stanoveným v prílohe č.1.  
 

Článok V. 
Zmluvná cena diela a platobné podmienky 

1. Zmluvná cena diela je určená v súlade s platným zákonom a sú v nej zahrnuté všetky náklady, 
činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania tejto Zmluvy. 

2. Zmluvná cena diela je vyjadrená v mene eur na základe oceneného výkazu – výmer, ktorý tvorí 
Prílohu tejto Zmluvy o dielo nasledovne: 
Zmluvná cena bez DPH     ....15104,28........... Eur  
DPH:       ............................ Eur  
Zmluvná cena s DPH :     ....15104,28..........  Eur  
 
(Slovom : .............................................................................eur) 

3. Úhrada ceny za dielo podľa článku V. bodu 1. tejto zmluvy bude realizovaná na základe 
faktúry. 

4. Cena  za  vykonanie  diela  v  rozsahu  a obsahu  dohodnutom  v tomto je stanovená v rozsahu 
objednávateľom predložených súťažných podkladov a výkazu - výmer, oceneného zhotoviteľom. 
Na základe vyššie uvedeného je cena  za  vykonanie  diela  tvorená záväzným rozpočtom, ktorý 
predstavuje súčet všetkých súčinov jednotkových cien a požadovaného množstva jednotlivých 
položiek diela a je uvedená v prílohe č.1 – Ocenený výkaz výmer. Fakturácia sa uskutoční po 
zrealizovaní predmetu diela podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác. 

5. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti účtovného 
dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 10 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať požadované náležitosti. 
Vrátením faktúry sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 
doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  

7. Cena uvedená v článku V pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na 
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne 
nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy. 
 

Článok VI. 
Sankcie 

1. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi 
úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky, a to za každý deň omeškania. 

2. V prípade nedodržania termínu plnenia podľa článku III bod 1. tejto zmluvy je objednávateľ 
oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela, a to za každý deň omeškania.  

Článok VII. 
Ostatné ustanovenia 
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1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom 
poskytli, nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
oprávnených pracovníkov zmluvných strán a tiež rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých 
orgánov štátnej správy a samosprávy. 

3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými 
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie, a to všetkými 
oprávnenými osobami a poskytnutí všetku potrebnú súčinnosť. 

4. O odovzdaní diela bude spísaný preberací protokol v dvoch vyhotoveniach ktorý podpíšu 
oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán, pričom každá zo zmluvných strán obdrží  po jednom 
vyhotovení. 

5. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy, ak jedna zo zmluvných strán podstatným 
spôsobom porušuje zmluvné alebo zákonné povinnosti. Za podstatné porušenie povinností sa 
považuje najmä nesplnenie dohodnutých termínov, cenových a platobných. 

 
Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené zmluvou, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi predpismi. 
Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch’ zmluvných strán. 

2. Práva a povinnosti tejto zmluvy prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov oboch 
zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie 
zmluvy druhej zmluvnej strane. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých po jej podpise zhotoviteľ obdrží jedno 
vyhotovenie a objednávateľ jedno vyhotovenie. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. K nadobudnutiu 
účinnosti sa vyžaduje splnenie nasledovných podmienok: 
a) Podpis Zmluvy o poskytnutí dotácie z Ministerstva financií 
b) zverejnenie Zmluvy o Dielo. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy je im známy, plne s ním súhlasia a zmluvu na znak 
súhlasu podpisujú. 

7. Prílohy Zmluvy o dielo: 
Príloha č. 1 - Ocenený Výkaz – výmer 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa : 

V .....Jabloni.... dňa ..03.09.2018   V.......Jabloni..............dňa ...03.09.2018 
 
 
 
 
 
 
......................................................     .............................................................. 
  Objednávateľ       Zhotoviteľ 


