
 

Zmluva o dielo 

uzavretá v zmysle ust.§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

medzi účastníkmi  

 

 

 

objednávateľ:   OBEC DUBNÍK   

zastúpený     :   Ing. Jozef Ostrodický, starosta obce Dubník 

so sídlom      :    941 35 Dubník číslo 244 

IČO              :   00 308 889 

DIČ              :  2021060690 

bankové spojenie:  SK36 5200 0000 0000 1013 2998 

 

 

zhotoviteľ: 

obchodné meno:   OLI ihriská s.r.o. 

zastúpený     :   Bc. Oliver Turza 

so sídlom     :   Jasová 230, 941 34 

IČO             :              47 241 888  

DIČ              :  2023614549 

IČ DPH        :  SK 2023614549  

Bankové spojenie:   SK36 0900 0000 0050 7435 9967 

Zapísaný :   OR OS Bratislava I  Oddiel: Sro vložka číslo: 84338/B   

 

 

I. 

Predmet plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo: “Informačné tabule z dreva“ podľa 

náčrtu, ktorý je súčasťou výzvy, príloha č. 2. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú     

      cenu podľa čl. II. tejto zmluvy.  

3.   Súčasťou predmetu plnenia je výroba, dodanie a montáž informačných tabúľ z dreva. 

4.   Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na účet objednávateľa a na svoje nebezpečenstvo. 

 

II. 

Cena 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. I. tejto zmluvy je stanovená dohodou     

    zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. 

   

1.  Účastníci sa dohodli  na  zmluvnej cene 1.000,00 Eur bez DPH - 4 kusov informačných tabúľ   

      z dreva 

   Cena bez DPH 1.000,00 Eur   

 DPH 20 %     200,00 Eur       

 Cena s DPH   1.200,00 Eur 

 

 

2.  Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela je pevná. 

 

 



 

 

3.  Dohodnutú  cenu zaplatí  objednávateľ  na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.     

     Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní. 

 

III. 

Čas plnenia 

 

1.   Zhotoviteľ  sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase: 

- termín začatia prác:  od   09.07.2018     

- termín dokončenia prác: do   31.10.2018 

 

 

IV. 

Miesto zhotovenia diela 

1.  Miestom zhotovenia diela je prevádzka  zhotoviteľa a potom montáž na mieste    

     u objednávateľa.  

 

V. 

Vlastnícke právo na zhotovovanú vec a nebezpečenstvo škody na nej 

1.  Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávateľ. 

2.  Prevzatím diela   prejde   vlastnícke právo k dielu  na objednávateľa,  ktorý od toho okamihu  

     znáša  aj nebezpečenstvo škody na nej.  

     

VI. 

Zodpovednosť za chyby 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.  

2.  Záručná doba je 24 mesiacov, začína plynúť  dňom odovzdania diela. Pre záruku 

     a akosť diela platia primerané ustanovenia § 429 až § 431 Obchodného zákonníka. 

 

 

VII. 

Platobné podmienky 

1.   Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela po jeho riadnom zhotovení,     

      odovzdaní a prevzatí. 

2.   Dohodnutú  cenu zaplatí  objednávateľ  na základe  faktúry  vystavenej zhotoviteľom.      

      Lehota splatnosti faktúry je 30 dní. 

 

 

VIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

1.  Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa na jeho odovzdanie  a prevzatie. 

2.  Vady  diela zrejmé už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už pri prevzatí. 

 

 

 

 

 



 

IX. 

Zmluvné pokuty 

 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách:  

1.  V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry,  uhradí objednávateľ zhotoviteľovi     

     úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

2.  Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho,  

     či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať   

     samostatne.     

 

X. 

Záverečné ustanovenia 

1.  Táto zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu.  

2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými    

     službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytovaní NFP, a to   

     oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

     Oprávnenými osobami sú najmä: 

     a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

     b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

     c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán  

         a nimi poverené osoby, 

     d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  

     e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi  

         predpismi SR a EÚ. 

3.  Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých  

     v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

4.  V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia  

     Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné     

      v Slovenskej republike.  

5.  Podpísaní účastníci vyhlasujeme, že podpísaním tejto zmluvy výslovne udeľujeme súhlas so  

     spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení zákona  číslo  18/2018  Z.z.  

     v znení neskorších predpisov. 

6.  Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na internetovej stránke  

    obce.  

 

 

V Dubníku,  dňa:  .......................   V............................, dňa ............................ 

     

 

 

 

 

....................................................................              .................................................................... 

 Ing. Jozef Ostrodický         Bc. Oliver Turza 

             starosta obce       konateľ 

      

       objednávateľ              zhotoviteľ        


