
Z M L U V A   O   D I E L O 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, 
v znení neskorších predpisov 

 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ: 
 

Názov:    Obec Stráne pod Tatrami 
Sídlo:    Obecný úrad Stráne pod Tatrami 2, 059 76  Mlynčeky 
IČO:                 00 326 593  
DIČ:    2020697305 
V zastúpení:   Rastislav Sloveňák, starosta obce 
Osoby jednať 

vo veciach zmluvných:  Rastislav Sloveňák, starosta obce 
 vo veciach technických:  Rastislav Sloveňák, starosta obce 
Bankové spojenie:  VÚB Kežmarok 
IBAN:    SK50 0200 0000 0009 3022 8562 
Telefón:                     052 / 452 29 12 
E-mail:    starosta@stranepodtatrami.sk 
 

(ďalej len „objednávateľ“)     
 

a  
 

Zhotoviteľ: 
 

Názov:    Stráne Invest RSP, s. r. o. 
Sídlo:    Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Mlynčeky 
IČO:    51930889 
DIČ:    2120834782 
IČ DPH:   SK2120834782 
V zastúpení:   Ing. Zuzana Pitoňáková, konateľ spoločnosti 
Osoby jednať 

vo veciach zmluvných:  Ing. Zuzana Pitoňáková, konateľ spoločnosti 
 vo veciach technických:  Ing. Zuzana Pitoňáková, konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie:  VÚB Kežmarok 
IBAN:    SK38 0200 0000 0040 0836 6056     
Zapísaný v registri:  Obchodný register Okresného súdu Prešov 
Číslo zápisu:   Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36938/P 
 

(ďalej len „zhotoviteľ“)     
 

Čl. 1. Predmet plnenia zákazky 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác 

na predmet zákazky: „Zateplenie obecných bytových domov č. 200,201,202 a 203“. 
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 
 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielo vo vysokom štandarde prác pri dodržaní 
projektovaných parametrov, platných STN, všeobecne záväzných technických 
požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. 

 
Čl. 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy 

 
1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného 

odovzdania a prevzatia objednávateľom.  
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2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné: 
Začiatok realizácie (dodania): 21.07.2020  
Ukončenie realizácie (dodania): najneskôr do  12 mesiacov dňa prevzatia 

     staveniska. 
 

3. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré budú brániť riadnemu plneniu 
(realizácii) predmetu zákazky (plnenia zmluvy) sa doba realizácie predĺži o nevyhnutnú 
dobu po odsúhlasení oboch strán. 

 
4. Ak zhotoviteľ pripraví zákazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, 

zaväzuje sa objednávateľ túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote. 
 

Čl. 3. Cena 
 

1.  Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí: 
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky                                58 574,34 EUR 

  cena celkom vrátane DPH                      70 289,21 EUR 
              slovom: sedemdesiattisícdvestoosemdesiatdeväť eur dvadsaťjeden cent 

 
2. Dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona ako 

maximálna, pevná, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien 
vstupných materiálov, palív, energií  a pod. 

 
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, 

údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom. 
 

4. Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou   
 zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo. 

 
5. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku 

stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celú zákazku. 
 

Čl. 4. Platobné podmienky 
 

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré 
zhotoviteľ vystaví. 

 
2. Dielo bude financované z vlastných prostriedkov  

 
3. Výkaz množstva vykonaných prác, ktorého cena je predmetom čiastkových faktúr, 

musí byť potvrdená v lehote do 3 pracovných dní od ich doručenia. 
 

4. Zhotoviteľ bude dielo fakturovať na základe  súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného 
oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorý súpis potvrdí pečiatkou objednávateľa 
a svojím podpisom. 
 

5. Faktúra musí byť objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v 2 originálnych 
vyhotoveniach. 

 
6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti 

daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. 

 
7. Lehota splatnosti faktúry je 15 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že 

splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude 
sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 
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8. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za 

zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa 
v prospech účtu zhotoviteľa. 

 
9. Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať 

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

 
Čl. 5. Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technického 

zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že 
počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá 
zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

 
3. Záručná lehota na celú zákazku je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania 

zákazky objednávateľovi 
 

4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. 
Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, 
úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii. 

 
5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto 

vady písomnou formou u zhotoviteľa. 
 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky 
v zmysle bodu 2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia 
oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky 
možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 

 
7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom 

protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej 
bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. 
O odstránení všetkých vád,  resp. nedorobkov sa vyhotoví  záznam, ktorý bude 
dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry. 

 
Čl. 6. Zmluvné pokuty 

 
1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín odovzdania vypracovaného diela 

podľa čl. 2. Objednávateľ má nárok požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z 
dohodnutej ceny Diela podľa čl. 3 bodu 1. Zmluvy za každý začatý deň omeškania.  
 

2. V prípade, že Objednávateľ nedodrží dohodnutý termín splatnosti faktúry podľa čl. 4, 
Zhotoviteľ má nárok požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny 
Diela podľa čl. 3 bodu 1. Zmluvy za každý začatý deň omeškania.  
 

3. Právo na náhradu škody podľa ustanovenia § 373 a nasledujúcich Obchodného 
zákonníka nie je vznikom nároku podľa vyššie uvedeného, dotknuté.  

 
4. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasujú, že zmluvné sankcie v nej 

dohodnuté nepovažujú a ani v budúcnosti nebudú považovať za neprimerane vysoké, 
nakoľko sú dohodnuté v dôsledku nutnosti zabezpečenia dodržania termínov 
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dohodnutých v tejto Zmluve, nakoľko najmä Objednávateľ vzhľadom na naplánovanie 
a odsúhlasenie projektu stavby má eminentný záujem na dodržaní všetkých termínov 
v Zmluve dohodnutých.  

 
Čl. 7. Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa 

riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 
 

2. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych 
nástupcov oboch zmluvných strán. 

 

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

 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby 
v papierovej forme) – príloha č. 1 tejto zmluvy. 

 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a 
zhotoviteľ obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia. 

 
 
Príloha:   

 Ocenený výkaz výmer – podrobný rozpočet v papierovej forme.  
 
 
 
 

V Stráňach pod Tatrami, dňa:21.07.2020 V Stráňach pod Tatrami, dňa: 21.07.2020 
      
  
Za objednávateľa:    Za zhotoviteľa: 
Obec Stráne pod Tatrami   Stráne Invest RSP, s. r. o. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rastislav Sloveňák    Ing. Zuzana Pitoňáková 
starosta obce     konateľ spoločnosti 

 

 


