
 1 

Z-24-2019 

Zmluva o dielo 

 
na dodávku stavebných prác   

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších zmien a doplnení  

 

medzi 

 

 

Objednávateľom:     Obec Horné Pršany 

Sídlo :                            Horné Pršany  11 

PSČ:                               974 05 Horné Pršany 

V zastúpení:        Ivan Dobrota –starosta obce 
IČO:       00313467 

Bankové spojenie:        Prima banka Slovensko a.s. 

IBAN:                            SK24 5600 0000 0013 3330 2001     

Oprávnený pracovník: Ivan Dobrota , starosta obce 

                                       Tel:048/ 410 17 59 , 0903 439 468 

 

 

Zhotoviteľom:    MGŠ s.r.o. 

Sídlo:      Kynceľová 128  
PSČ:                              974 01 Banská Bystrica 

IČO:      44009445 

DIČ DPH:          SK2022545250  

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    
Oprávnený pracovník: Rastislav Šalling 

                                     Tel. 0915 898 144 

 

 

 

Čl. I. 
Predmet diela 

 

1. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa 

dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví v rozsahu a za podmienok v tejto zmluve 

dojednané stavebné práce  

„Revitalizácia verejného priestranstva chodník-cintorín Horné Pršany“  
v obci Horné Pršany. 

 

2. Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je zhotovenie diela „Verejné priestranstvo Predzávoz 

Horné Pršany“ podľa podkladov uskutočneného verejného obstarávania a prílohy č.1 

výzvy, projektovej dokumentácie Ing. Vladimíra Potančoka  Banská Bystrica a podľa 

rozpočtu a výkazu výmer.  

 

      Práce budú vykonané v zmysle platných STN pre uvedené práce a technologických  

      postupov výrobcov materiálov. 
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3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

                                                          Čl. II. 
Cena diela 

 

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena pevná, v zmysle zákona  

č. 18/1996 Z.z. o cenách a na základe predloženého rozpočtu  a jej výška je 

 

                                     bez DPH                       9 540,38 EUR 

                                            DPH 20%              1 908,08 EUR    

CENA  vrátane DPH :                                   11 448,46 EUR 

 

       Slovom : jedenásťtisícštyristoštyridsaťosem eur štyridsaťšesť centov. 

 

2. Cena za dielo sa môže meniť len v prípade, že objednávateľ bude od zhotoviteľa 

požadovať práce nad rámec tejto zmluvy, ktoré budú uhradené po vzájomnom 

predchádzajúcom odsúhlasení a po podpísaní dodatku k ZoD. 

 

3. V dohodnutej cene je zahrnutá cena vecí potrebných na vyhotovenie diela ,obstarávacie  

a dopravné náklady ,náklady na odvoz a likvidáciu odpadového materiálu. 

 

Čl. III. 
Čas plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť práce v dohodnutom čase: 

Termín začatia prác  .          30.09.2019 

Termín ukončenia prác:       31.10.2019 

 

Čl. IV. 
Miesto zhotovenia diela 

 

1. Miesto zhotovenia diela je obec Horné Pršany. 

 

 

Čl. V. 
Vlastnícke právo na zhotovenú vec 

a nebezpečenstvo škody na nej 

 

1. Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávateľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody 

na nej až po zápisničnom prevzatí zhotoveného diela. 

 

Čl. VI. 
Zodpovednosť za chyby 

 

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

2. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela v zmysle § 563 odst. 2., resp. 429 až 431 

Obchodného zákonníka. Dielo bude počas 24 mesiacov spôsobilé na zmluvný vzťah 

a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti , začína plynúť dňom podpísania  

„Protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela“ 

 

3. Objednávateľ je povinný vady diela písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného    
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odkladu ihneď po ich zistení v záručnej lehote, inak zaniknú. 

Čl. VII. 
Platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu diela do 14 dní od doručenia faktúry 

zhotoviteľa. Zhotoviteľ môže vykonať fakturáciu až po odovzdaní a prevzatí diela. 

2. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy zo strany objednávateľa, 

vyúčtuje zhotoviteľ objednávateľovi práce do dňa zrušenia zmluvy až do výšky 

vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác k dátumu zrušenia tejto zmluvy 

o dielo. 

3.    Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi vopred žiadnu zálohu. 

 

 

Čl. VIII. 
Záväzky objednávateľa podmieňujúce plnenie zhotoviteľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi odovzdať priestory na realizáciu diela. 

 

Čl. IX. 
Záväzky zhotoviteľa 

 

1. Počas realizácie prác je zhotoviteľ  povinný manipulovať s náradím, mechanizmami 

a materiálom tak, aby nedošlo k poškodeniu  objektu a osobného majetku objednávateľa. 

V prípade vzniknutej škody bude táto hradená zhotoviteľom na vlastné náklady  

s okamžitým termínom plnenia. 

 

2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť pri  práci počas výkonu plnenia predmetu 

zmluvy a tiež dodržiavať smernice protipožiarnej ochrany. 

 

 

Čl. X. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 

1. Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa vopred na jeho odovzdanie 

a prevzatie v mieste plnenia.  

2. O odovzdaní  a prevzatí diela bude vykonaný písomný záznam „Protokol o odovzdaní 

       a prevzatí riadne zhotoveného diela „ ktorý zmluvné strany potvrdia podpisom. 

 

3. Chyby  diela zrejmé už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici 

o prevzatí. 

4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené reklamované vady. 

5. Dňom uhradenia diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody diela  

na objednávateľa. 

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať priebežnú kontrolu vykonávaných prác  

a použitého materiálu. 
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Čl. XI. 
Zmluvné pokuty 

 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách: 

 

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dojednané v tejto zmluve, uhradí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu plnenia za každý 

deň omeškania, ak sa z objednávateľom písomne nedohodne inak. 

   

2.   V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry, uhradí objednávateľ 

zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z omeškanej sumy za každý 

deň omeškania. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou hradí povinná strana 

nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, 

ktorú možno vymáhať samostatne. 

 

Čl. XII. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva vzniká dohodou o celom jej rozsahu 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán 

3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim od jej zverejnenia                                                                                                                                                                         

4. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len písomnou formou dodatkov 

dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

5.  V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného 

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

v Slovenskej republike. 

6.  Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží           

     objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ. 

7.  Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy o dielo sa oboznámili, táto nebola 

uzatvorená v tiesni a za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho túto zmluvu 

o dielo potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

  

 

V Horných Pršanoch  dňa: 23.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

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

   Za objednávateľa :                                                                     Za zhotoviteľa: 

  Obec Horné Pršany                                                                         MGŠ s.r.o.       

     Ivan Dobrota                                                                            

      starosta obce                                                                             
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Informovanie, osobitná zmluva 
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednáosoba@somi.sk 

Právny základ: Zmluva o dielo Z-24-2019 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Obec Horné Pršany 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude 

Doba uchovávania osobných údajov:  10 rokov 

 
 
   Obec Horné Pršany  po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu 
zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.  
Obec Horné Pršany  vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude 
spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje 
zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje 
spracovávajú.  

Práva žiadateľa: 

 žiadateľ má právo požadovať od Obec Horné Pršany prístup k jeho osobným údajom a právo 
na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov, 

 žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním 

podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu 

osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. 

 

 


