
ZMLUVA O DIELO  

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  medzi: 
 
 

 
Obchodné meno:   DINOX - kovovýroba, s.r.o. 
Sídlo:   065 41  Ľubotín, Na rovni 368/43 
IČO:    52 030 091  
DIČ:   21 2088 7615 
IČ DPH:   SK21 2088 7615 
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   SK21 0200 0000 0040 6139 0151 
Zapísaný:   v Živnostenskom registri OÚ Stará Ľubovňa č. 37377/P 
 
  

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 
a 
 

Obchodné meno:   Obec Jakubany 
Sídlo:  OcÚ, Jakubany č. 555, 065 12 Jakubany, okres Stará Ľubovňa                   
IČO:    00329924 
DIČ:   2020698559 
IČ DPH:   Neplatca DPH 
Bankové spojenie:  Všeobecná  úverová banka, a.s. 
Číslo účtu:   SK25 0200 0000 0000 1352 7602 
Štatutárny orgán:  JUDr. Jozef Mačuga, starosta obce 
 
 
 
                                                     

(ďalej ako „objednávateľ“) 

(ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

Čl. I. 

Účel   zmluvy 

1.1.  Účelom tejto zmluvy o dielo (ďalej ako „zmluva“) je upraviť vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami . 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

2.1.   Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so    
zhotovením diela výroba a montáž oceľovej konštrukcie v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 
1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou a so zaplatením ceny diela podľa tejto zmluvy. 
 

      Čl. III. 



Povinnosti zmluvných strán 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo špecifikované v prílohe č. 1 projektová dokumentácia 

k tejto zmluve, a to podľa objednávky objednávateľa a v súlade s dokumentáciou.  

3.2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dielo riadne a včas prevziať, a to najneskôr   do 3  dní odo dňa 

písomnej  výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela a zaplatiť zhotoviteľovi  dohodnutú cenu diela.   

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť vyhotovenie diela zhotoviteľovi a poskytnúť mu všetku súčinnosť. 

V prípade nedostatku súčinnosti objednávateľa s vyhotovením diela sa čas plnenia predlžuje primerane  o dobu, 

kedy zhotoviteľ nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.  

3.4. Nedostatok súčinnosti objednávateľa s vykonávaním diela sa považuje za podstatné porušenie zmluvných 

povinností, zakladajúce právo zhotoviteľa od zmluvy odstúpiť, resp. v prípade, že dielo nebolo ešte dodané, 

odmietnuť jeho dodanie. V prípade odstúpenia od zmluvy má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa cenu 

už vykonaného diela a všetky účelne vynaložené náklady na vyhotovenie diela a objednávateľ je povinný cenu 

diela a tieto náklady uhradiť zhotoviteľovi do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa. 

3.5. Čas plnenia, miesto plnenia zhotoveného diela sú dohodnuté. Miesto výkonu diela je obec Jakubany, 

v dátume od 29.04.2019 do 10.05.2019. 

3.6.Zhotoviteľ  je povinný viesť zoznam vykonaných prác, v ktorom budú uvádzané všetky okolnosti v zmysle 

platných predpisov. 

3.7. Zhotoviteľ  je povinný  po ukončení diela odovzdať objednávateľovi všetky príslušné doklady týkajúce sa 

diela najmä certifikáty, atesty a všetky potrebné doklady k ďalšiemu využitiu diela.  

 

Čl. IV. 

Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu 

 

4.1. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa momentom prevzatia diela od zhotoviteľa alebo 
momentom, kedy bol objednávateľ povinný dielo podľa bodu 3.2. článku III. tejto zmluvy prevziať . 
 
4.2.Vlastnícke právo k dielu nadobúda objednávateľ až úplným zaplatením ceny diela. Do zaplatenia ceny diela je 
vlastníkom diela zhotoviteľ. Do nadobudnutia vlastníctva k dielu objednávateľ nie je oprávnený toto použiť na 
zabezpečenie iných svojich záväzkov voči tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neuhradenia 
ceny diela v lehote jej splatnosti, je objednávateľ povinný vrátiť dielo zhotoviteľovi, a to do 30 dní odo dňa 
doručenia výzvy zhotoviteľa na vrátenie diela, ak je vrátenie diela objektívne možné. 

 

Čl. V. 

Cena diela a platobné podmienky 

5.1. Cena diela je určená dohodou zmluvných strán vo výške  2,00 eur. za kilogram použitého materiálu. Cena za 
zhotovenie diela tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného 
obstarávania – cenovej ponuky zo dňa 19.03.2019 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí: 

  
19 610 € bez DPH, slovom devätnásťtisíctristošestdesiat eur 



 3 922 € DPH 20%, slovom tritisícosemstosedemdesiatdva eur 

         23 532 € s DPH, slovom dvadsaťtritisícdvestotridsaťdva       
 
5.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu podľa bodu 5.1. tohto článku zmluvy v lehote splatnosti 14 dní. 
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu diela v dvoch splátkach a to nasledujúcim spôsobom:  
1. časť ceny diela vo výške 9 000,00  eur  v lehote do 29.04.2019 na účet zhotoviteľa – IBAN :  SK21 0200 0000 
0040 6139 0151. 
2. časť ceny diela vo výške 14 352,00  eur  v lehote do 14 dní odo dňa odovzdania diela na účet zhotoviteľa – 
IBAN :  SK21 0200 0000 0040 6139 0151. 
 
5.3. V  prípade výskytu potreby prác navyše pri zhotovení prípadných ďalších častí diela  ktoré neboli zahrnuté 
v projekte sa zmluvné strany dohodli na navýšení dohodnutej ceny o 2,00  € za kg konštrukcie. 
 
5.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu podľa bodu 5.1. tohto článku zmluvy. 
 
5.5. Pokiaľ  bude objednávateľ pri realizácii diela používať svoje materiály, mechanizmy, prácu a pod.  hodnota 
týchto plnení mu bude po vzájomnom písomnom odsúhlasení odpočítaná z konečnej faktúry – vyúčtovania.  
 
5.6. Záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela, platený prostredníctvom banky, je splnený 
pripísaním platenej sumy na účet zhotoviteľa. 
 
5.7. Nezaplatenie ceny diela – zálohy  v lehote splatnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných 
povinností, zakladajúce právo zhotoviteľa od zmluvy odstúpiť, resp. v prípade, že dielo nebolo ešte dodané, 
odmietnuť jeho dodanie. V prípade odstúpenia od zmluvy má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa cenu 
vykonaného diela a všetky účelne vynaložené náklady na vyhotovenie diela a objednávateľ je povinný cenu diela 
a tieto náklady uhradiť zhotoviteľovi do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zhotoviteľa. 
 
5.8. Zhotoviteľ má právo pozastaviť vyhotovenie diela v prípade, že objednávateľ bude voči zhotoviteľovi 
vykazovať pohľadávky po termíne splatnosti.  
 
5.9. V prípade omeškania s platením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania. 
                                           
V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s ukončením a odovzdaním predmetu diela je povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške 0,01% z ceny diela za každý deň omeškania. 
   

Čl. VI. 

Vady diela 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému 
v objednávke diela.  
 
6.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, o ktorých objednávateľ v čase prevzatia diela vedel alebo s 
prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť. 
 
6.3. Objednávateľ je povinný prezrieť dielo pri jeho prevzatí od zhotoviteľa, alebo od prepravcu. Ak objednávateľ 
dielo neprezrie pri prevzatí diela, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď bez 
akýchkoľvek pochybností preukáže, že tieto vady malo dielo už v čase jeho prevzatia objednávateľom. 
 
6.4. Zjavné vady diela je objednávateľ povinný reklamovať ihneď pri jeho prevzatí, pričom reklamácia musí byť 
písomná a zaslaná na adresu sídla zhotoviteľa formou reklamačného  listu. Reklamačný list musí obsahovať tieto 
údaje:  

 



            a) presnú adresu objednávateľa, 
            b) deň (dátum), kedy bolo dielo prevzaté a kedy boli zistené vady, 
            c) deň (dátum), kedy sa  spisuje reklamačný  list,  
            d) rozsah vád, popis vád diela s uvedením, či sa jedná o vadu kvality, resp. kvantity    
                diela, 
            e) návrh objednávateľa na spôsob vybavenia reklamácie, 
            d) meno a čitateľný podpis osoby jednajúcej za objednávateľa. 
 

6.5. Skryté vady je objednávateľ povinný reklamovať ihneď po ich zistení, a to písomne, formou reklamačného 
listu podľa bodu 6.4. tohto článku zmluvy.  
 
6.6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi ohliadku diela a nenakladať s ním až do doby vykonania 
ohliadky. 
 
6.7. Právo objednávateľa z vád diela sa nemôže priznať v súdnom konaní, ak objednávateľ nepodá reklamáciu 
spôsobom uvedenom v bode 6.4 a 6.5. tohto článku zmluvy. 
 
6.8  Zodpovednosť za vady diela sa riadi ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 
   
6.9 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela.  

 

Čl. VII. 

Nároky z vád diela 

7.1. Ak má dielo vady, vzniká objednávateľovi právo požadovať odstránenie vád diela opravou, dodanie 
chýbajúcej časti diela alebo požadovať primeranú zľavu z ceny diela.  
       
7.2. Objednávateľ je podľa tejto zmluvy povinný oznámiť ktoré nároky z vád si uplatňuje, a to najneskôr do 24 
hod. od reklamovania vád diela podľa bodu 6.4. alebo 6.5. článku 6 tejto zmluvy. V prípade márneho uplynutia 
tejto lehoty vzniká zhotoviteľovi právo zvoliť si spôsob uspokojenia nárokov objednávateľa v dôsledku vád diela 
podľa tejto zmluvy. 
 
7.3. Zhotoviteľ vybaví reklamáciu vád diela najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa bodu 7.2. 
tohto článku zmluvy. 
 
7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ odstráni vzniknuté vady v lehote určenej v zmluve, 
nevzniká objednávateľovi nárok na náhradu škody spôsobenej vzniknutými vadami a ani na iné nároky z vád 
diela. 
 
 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

8.1.     Neoddeliteľnou prílohou k tejto zmluve je príloha č. 1 projektová dokumentácia.  

8.2    Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 

podpísanom rovnopise.  

8.3      Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania. 



8.4.   Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným alebo neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv 

na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy okrem prípadov, ak by tieto ustanovenia boli vzájomne 

neoddeliteľné.  

8.5.    Zmeny a doplnenia k tejto zmluve môžu byť vykonané len so súhlasom obidvoch zmluvných strán formou 

písomných a očíslovaných dodatkov. 

8.6.   Zmluvné strany prehlasujú a vzájomne sa ubezpečujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, 

súhlasia s jej obsahom, že je pre nich dostatočne zrozumiteľná a určitá a zbavená omylu, že vyjadruje ich pravú, 

slobodnú a vážnu vôľu, a že nebola uzavretá v tiesni a za nápadne jednostranne nevýhodných podmienok, na 

dôkaz čoho túto dohodu podpisujú. 

 

 

 

 

V Jakubanoch, dňa  27.04.2019                                         V Jakubanoch, dňa  27.04.2019 

 

Zhotoviteľ             Objednávateľ 

              DINOX – kovovýroba, s.r.o.                                    Obec Jakubany. 

  podpísané      podpísané 


