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ZMLUVA O DIELO 

                   
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami 

 

                        
OBJEDNÁVATEĽ:    OBEC SOĽ 

Štatutárny orgán:   Ing. Jozef Berta 

Sídlo:     Soľ 161, 094 35 Soľ 

IČO:     00332861 

DIČ:     2020 630 513 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 

IBAN:     SK81 0200 0000 0039 4553 2659 

E-mail:    ocu.sol@slovanet.sk 

Tel.:     057/4496423 

 

 

               

DODAVÁTEĽ:                                Ing. Cyril Maščuk 

Sídlo:                              Nám. Slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou 

IČO:                                         17 294 703 

DIČ:                                                   1020771301 

IČ DPH:                                   SK 1020771301 

Bankové spojenie:                    VÚB, a.s. 

IBAN:                                      SK17 0200 0000 0001 0244 1632 

 

 

 

I.  

Úvodné ustanovenia 

1.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že za dohodnutú cenu dodá pre objednávateľa riadne a včas 

dielo podľa čl. II tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje dodané dielo prevziať 

a zaplatiť zaň dodávateľovi dohodnutú cenu podľa čl. V. tejto zmluvy. 

 

II. 

Predmet zmluvy 

2.1. Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

dodať dielo (ďalej aj ako „tovar“):  

„Rekonštrukcia budovy obecného úradu – Dodávka kobercového povlaku“ 

2.2. Na základe odsúhlasenej cenovej ponuky sa zmluvné strany dohodli na podmienkach 

a dodaní tovaru:  
 kobercový povlak FLOTEX METRO RED (rolka) – 36,80 m2 

 kobercový povlak FLOTEX LINEAR STRATUS HORIZONT (rolka) – 60,00 m2 

2.3. Miesto dodania: Obecný úrad Soľ, 094 35 Soľ 161 

2.4. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná dodávku 

tovaru. 

2.5. Dodávateľ sa zaväzuje dodať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

 

 

 

mailto:ocu.sol@slovanet.sk


Strana 2 z 4 

III. 

Čas a miesto dodania 

3.1. Termín dodania tovaru: maximálne do 10 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto 

zmluvy. 

3.2. Za termín splnenia dodávky sa považuje termín  dodania tovaru podľa preberacieho 

protokolu, ktorý dodávateľ vystaví a objednávateľ ho potvrdí. Následne po potvrdení 

preberacieho  protokolu dodávateľ vystaví faktúru objednávateľovi. 

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje že dodané dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 

3.4. Miesto dodania diela: Obec Soľ - budova obecného úradu s. č.161. 

 

IV. 

Cena za dielo a spôsob jej úhrady 

4.1. Cena za dodanie diela, t.j. tovaru je určená ako celková cena za dodanie diela vrátane 

DPH. 

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH:                    4 147,88 EUR 

DPH 20%:                                                                  829,58 EUR 

Cena za dielo vrátane DPH:                                              4 977,46 EUR  

(slovom štyritisícdeväťstosedemdesiatsedem eur a 46 centov) 

4.2. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za dielo bankovým prevodom na účet dodávateľa 

na základe vystavenej faktúry po dodaní diela. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa 

jej doručenia objednávateľovi. V prípade vrátenia faktúry dodávateľovi z dôvodu jej 

neúplnosti lehota splatnosti neplynie.  

4.3. Faktúru dodávateľ vystaví po dodaní diela podľa čl. VI. zmluvy. Faktúra bude doručená 

v 2 vyhotoveniach v písomnej forme. 

4.4. Cena za dielo je uhradená momentom pripísania finančných prostriedkov na účet 

dodávateľa. 

 

V.  

Podmienky odovzdania a prevzatia diela 

5.1. Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi 3 dni vopred, kedy bude dielo 

pripravené na odovzdanie. 

5.2. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí 

diela. 

5.3. Dielo sa považuje za dodané dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 

oboma zmluvnými stranami. 

 

VI. 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

6.1. Dielo sa považuje za dodané jeho odovzdaním a prevzatím. 

6.2. Dodávateľ zodpovedá za to, že dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti 

dohodnuté v tejto zmluve. 

6.3. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania a prevzatia. Za 

vady,  ktoré sa prejavili po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá dodávateľ v tom 

prípade, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

6.4. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním tovaru, 

násilným poškodením zo strany odberateľa.  

6.5. Záručná doba  je štandardne 24 mesiacov.   
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VII. 

Podmienky dodania diela 

7.1. Prechod vlastníckych práv k predmetu diela je až úplným zaplatením kúpnej ceny a to 

s poukazom na §445 a §452 ods.2 Obchodného zákonníka. Ak objednávateľ nezaplatí 

dodávateľovi celú cenu diela riadne a včas podľa tejto zmluvy je dodávateľ oprávnený 

odobrať dodané dielo z miesta jeho dodania a to v čase a spôsobom podľa vlastného 

uváženia. 

 

VIII. 

Doba platnosti zmluvy 

8.1. Platnosť zmluvy končí dňom dodania diela a zaplatenia celej ceny za jeho dodanie. 

8.2. Tá časť tejto zmluvy, ktorá sa týka záruky za kvalitu realizovaného diela a práv 

a povinností z toho vyplývajúcich je platná až do uplynutia záručnej doby. 

 

IX. 

Odstúpenie od zmluvy 

9.1. Obidve strany majú nárok odstúpiť od tejto zmluvy v prípade hrubého porušenia 

podmienok tejto zmluvy zo strany zmluvného partnera. Za hrubé porušenie podmienok 

sa považuje: 

- konkurzné konanie alebo likvidácia jednej zo zmluvných strán; 

- nedodržanie písomne určeného náhradného termínu na splnenie záväzku voči druhej 

strane. 

9.2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa objednávateľ nezbavuje povinnosti uhradiť cenu za 

už dodaný tovar. 

 

X. 

Zmluvné pokuty 

10.1. Ak dodávateľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň 

omeškania. 

10.2. Dodávateľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05%             

z dohodnutej ceny diela za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v čl. 3.1. zmluvy. 

10.3. V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, 

je povinný zaplatiť dodávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej 

sumy za každý deň omeškania. 

 

XI. 

Záverečné ustanovenia 

11.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zmluva vzniká 

prejavením súhlasu s celým jej obsahom. 

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

ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 

oboch strán, pričom sa tieto dodatky stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

11.3. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá 

objednávateľ a jedno dodávateľ. 

11.4. Zmluvné strany prehlasujú, že plne súhlasia s obsahom tejto zmluvy a že si ju prečítali, 

jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, 

zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

11.5. Ustanovenia tejto zmluvy sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

neodporujú im, a ani ich nijakým spôsobom neobchádzajú. Táto zmluva a jej plnenie sa 

riadi právnym poriadkom SR a pre všetky konania neupravené touto zmluvou, ktoré pri 
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realizácii diela môžu nastať, platia ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov 

a Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

                                               

V Soli, dňa: 09.12.2019           Vo Vranove nad Topľou, dňa: 09.12.2019                                                                 

                                                   

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

Ing. Jozef Berta, starosta obce                                              Ing. Cyril Maščuk  

          objednávateľ                                             dodávateľ 

                                                                                                              

 


