
Zmluva o dielo č. 2013005 
uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka 

 
 

Čl. I. Zmluvné strany 
 
1.1 Objednávateľ: 

Obec Hurbanova Ves 
adresa:    903 01 Hurbanova Ves 48 
v zastúpení:   Ing. Ľubomír Petrák, CSc., starosta obce 
IČO:     00305995 
DIČ:     2021006669 
IČ DPH:    SK2021006669 
tel., fax:    02/4590 3224 
e-mail:    hurbanova.ves@zoznam.sk 
bankové spojenie:   Sberbank, a.s., Bratislava 
číslo účtu:    4110125718/3100 
 

a 
 
1.2 Zhotoviteľ: 

DAPOX, s.r.o. 
adresa:    Hrušková 2B, 831 06 Bratislava 
v zastúpení:   Ing. Mikuláš Porth, konateľ spoločnosti  
IČO:     31349587 
DIČ:     2020343710 
IČ DPH:    SK2020343710 
tel.:     02/45981002 
e-mail:    dapox@post.sk 
bankové spojenie:  Sberbank, a.s., Bratislava 
číslo účtu:    4000320002/3100 

 
1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Oprava miestnych komunikácií“ 

zmluvu o dielo na dodávku prác, ktorá je v súlade s § 45, zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov výsledkom 
verejnej súťaže. 

 
 

Čl. II. Predmet zmluvy 
 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s pokynmi objednávateľa a za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre 
objednávateľa v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon“) realizovať opravu miestnych komunikácií na parc. č 134, 137 
a 138/1 v katastrálnom území Hurbanova Ves podľa oceneného popisu prác a 
dodávok, odsúhlaseného objednávateľom. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo protokolárne prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v Čl. V. tejto zmluvy. 

2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými 
predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. 
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Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i 
stavebného zákona a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, 
že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené 
v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

 
 

Čl. III. Lehota realizácie 
 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) zrealizovať dielo v termíne: 
 - začiatok realizácie : 19.11.2013 
 - dokončenie diela: do 12.12.2013 

b) splniť zmluvný záväzok podľa Čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním 
diela objednávateľovi podľa Čl. IX tejto zmluvy. 

 
 

Čl. IV. Cena 
 
4.1 Cena za dielo je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. 

o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o cenách“) a výmeru 
MF SR č. R-12/1999, ktorým sa mení príloha č.22 k výmeru MF SR č. R-1/1996, 
v znení prílohy č.2 k výmeru MF SR č. R-3/1996, ktorý určuje rozsah tovaru 
s regulovanými cenami. Cena je spracovaná v súlade s upravenou prílohou č. 22 
výmeru MF SR č. R-1/1996, bod B. ods.1 písm. ab) ako „cena predmetu 
obstarávania za určených podmienok“. 

4.2 Súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
prílohu zmluvy. 

4.3 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu predmetu zmluvy, spracovanú v súlade 
s údajmi z prílohy zmluvy – Ponukový rozpočet, vo výške 8.230,39 € vrátane DPH 
(slovom osemtisíc dvestotridsať EUR tridsaťdeväť CENTOV). 

 
 

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia 
 
5.1 Práce budú fakturované na základe súpisu vykonaných prác, v ktorom bude 

uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou 
skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii a odsúhlasené objednávateľom. Ak 
má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie. 

5.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v piatich výtlačkoch, musí mať náležitosti 
daňového dokladu a bude obsahovať minimálne tieto údaje: 

 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ 

 miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby, 

 číslo zmluvy, 

 číslo faktúry, resp. daňového dokladu, 

 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie, 

 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu, 

 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa, 

 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

 iné identifikačné údaje 

 prílohou faktúry bude fotodokumentácia a súpis vykonaných prác a dodávok 
potvrdený objednávateľom. 



 
 
 

 

5.3 Splatnosť faktúry je do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 
5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ 

oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť 
odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

5.5 Uhradená faktúra je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela. 
5.6 Objednávateľ nebude poskytovať preddavky. 
 
 

Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady 
 
6.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku II. tejto zmluvy 

v súlade s platnými STN, vzťahujúci sa na predmet plnenia a na zhotovené dielo 
poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi (uhradení 
faktúry za dielo). 

 
 

Čl. VII. Zmluvné pokuty sankcie a odstúpenie od zmluvy 
 
7.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie plnenia zmluvných záväzkov objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 10,00 € za každý deň omeškania odovzdania diela. 
7.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú 

pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania úhrady. 

7.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu 
zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni 
v dohodnutých termínoch.  

7.4 Keď objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa, objednávateľ 
uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté 
v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované 
podľa zmluvných cien faktúrou. 

 
 

Čl. VIII. Ostatné ustanovenia 
 
9.1 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady 

týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonom č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko v znení neskorších predpisov.  

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá v plnej miere za škody, ktoré by jeho činnosťou pri realizácii 
diela vznikli objednávateľovi, alebo tretím osobám.  

 
 

Čl. IX. Záverečné ustanovenia  
 
10.1  Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
10.2  Neoddeliteľnou prílohou zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa spracovaný na 

základe výkazu výmer. 



 
 
 

 

10.3  Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. 

10.4  Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.  

10.5  Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve 
určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.  

10.6  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom jej zverejnenia a internetovej adrese obce. 

 
V Hurbanovej Vsi dňa 18.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 

Za objednávateľa:         Za zhotoviteľa: 
  Ing. Ľubomír Petrák, CSc.           Ing. Mikuláš Porth 

 starosta obce             konateľ spoločnosti 



 
 
 

 

 


