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Zmluva o dielo 

    číslo : 04/2021 

uzatvorená v súlade s ustanoveniami  § 536 až 565  zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/  

v znení neskorších zmien a predpisov 

I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ :       Obec Trstená na Ostrove  
 Sídlo :         930 04 Trstená na Ostrove 20  

Štatutárny zástupca :  

Zastúpené          Mgr.Zuzana Bónová, starostka obce  

       

 Bankové spojenie :         Prima banka a.s. 

IBAN:                              SK51 5600 0000 0038 4845 7001  

IČO :          00305782 

DIČ :         2021139802 

IČ DPH :    

Tel., e-mail:        0905 237983  

                                         obec@trstenanaostrove.sk 

 

     

( ďalej len „objednávateľ“ )  

   

a  

  

1.2 Zhotoviteľ :              TIM IS, s.r.o 
 Sídlo :    Kulačská 7, 929 01 Dunajská Streda 

Štatutárny zástupca : Ing. Tibor Szabó 
Zastúpené      

vo veciach zmluvných: Ing. Tibor Szabó 

vo veciach technických:  Ferenc Krascsenits 

 

Bankové spojenie :   SLSP, a.s. Dunajská Streda 

IBAN :   0192504624/0900 

IČO :     36 261 157 

DIČ :    2021841338 

IČ DPH :   SK2021841338 

Tel., e-mail :   0905 656 883, tim@timis.sk 

 

 

 

(ďalej len „zhotoviteľ “ ), 
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II. 

 Východiskové údaje 

 

 

2.1 Názov stavby: Preložka STL plynovodu 

 

 

2.2 Miesto stavby :  Obec Trstená na Ostrove,  na základe stavebného povolenia a PD 

 

 

III. 

 Predmet zmluvy 

 

3.1 Zhotoviteľ je povinný na základe projektu stavby  zrealizovať stavbu v súlade 

s vydaným stavebným povolením v rozsahu rozpočtových nákladov. Jedná sa o vykonanie 

zemných a montážnych prác, dodávku materiálu a činnosti spojené s vybudovaním diela.  

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na  vlastnú zodpovednosť a 
nebezpečenstvo. 

3.3 Vybudované dielo v rozsahu bodu 3.1. bude mať akostné  a technické ukazovatele 
v zmysle platných predpisov a technických noriem. 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade : 

 s projektovou dokumentáciou pre realizáciu, ktorá sa týka predmetu tejto zmluvy a 

stavebným povolením 

 s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a odovzdať dielo objednávateľovi 

 

IV. 

Čas plnenia 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v čase : 

 

  Termín zahájenia prác : 07/2021 

  Termín ukončenia prác : 15.08.2021 

 

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pri podpise tejto zmluvy projektovú 

dokumentáciu, všetky vyjadrenia dotknutých orgánov a stavebné povolenie. 

 

4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa 

s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so  splnením záväzku. 

 

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez zbytočného  odkladu prevziať a zaplatiť 

za jeho zhotovenie dohodnutú  cenu, v súlade s čl. V. tejto zmluvy. 

 

4.5 Neukončenie diela zo strany zhotoviteľa za podmienok uvedených v zmluve v 

dohodnutom čase plnenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 
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 V. 

Cena 

 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto  zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán na základe prijatej cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 11.06.2021, 

 v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách  vo výške : 

 
Spolu za predmet s DPH     9 625,44 €  

     

5.2 Špecifikácia ceny vychádza z projektovej dokumentácie a prijatej cenovej ponuky 
zhotoviteľa, ktorá  je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

5.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté náklady na vybudovanie diela, včítane 

dodávky materiálu, zemných a montážnych prác, porealizačné zameranie trasy.  

5.4 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi skutočne 

vykonané práce ku dňu, kedy písomné  odstúpenie od zmluvy došlo na vedomie zhotoviteľovi, 

a to  na základe vzájomne odsúhlasenej kalkulácie vykonaných  prác. 

5.5 V prípade štátom vyhlásenej zmeny DPH, táto bude automaticky uplatnená pri 

fakturácii, bez zásahov do platnej ZoD.  

 

VI. 

Platobné podmienky 

 

 

6.1   Faktúra bude vystavená po dokončení celého diela  pri zápisničnom odovzdaní 

a prevzatí,  podľa súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok. 

  

6.2   Splatnosť faktúry 30 dní od doručenia objednávateľovi.  

 

6.3   Faktúra musí  obsahovať všetky náležitosti  v zmysle platných právnych predpisov.  

 

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené  v tejto zmluve, je 

objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota 

splatnosti začne plynúť doručením doplnenej faktúry objednávateľovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VII. 

                                             Záručná doba - zodpovednosť za vady 
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7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 

zmluvy a že počas záručnej doby bude  mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. 

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

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po  odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba 

vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené  použitím podkladov a 

vecí, poskytnutých objednávateľom  a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.4       Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe na stavebné práce v dĺžke 60 mesiacov. 

Táto záručná doba sa nevzťahuje na použité materiály, výrobky, prvky a technologické 

zariadenia, pri ktorých zhotoviteľ poskytuje záruku v dĺžke poskytovanej ich výrobcom, resp. 

dodávateľom. Záruka sa nevzťahuje na vady, spôsobené zavinením užívateľa diela alebo 

tretími osobami. 

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

Obchodného zákonníka. 

7.6 Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 

bezplatne odstrániť vady. 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať  s odstraňovaním prípadných vád  predmetu plnenia v 

zmysle bodu 7.4 a 7.5 do 10 dní od  uplatnenia oprávnenej reklamácie a vady odstrániť v čo 

najkratšom možnom čase.  

7.8 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná,  zaväzuje sa zhotoviteľ dodať 

v čo najkratšom možnom čase náhradný predmet plnenia. 

7.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela  uplatní bezodkladne po 

jej zistení písomnou formou. 

7.10 Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo 

zodpovednosti za tieto vady a nedorobky  v zmysle § 562 Obchodného zákonníka. 

 

 

        VIII. 

Podmienky vykonania diela 

8.1 Zhotoviteľ je povinný písomne odovzdať dielo objednávateľovi zápisom o odovzdaní a 

prevzatí. 

8.2 Dielo bude považované za dokončené až písomným potvrdením  objednávateľa v 
zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že dielo  preberá. Objednávateľ si vyhradzuje právo 
neprevziať dielo,  pokiaľ bude mať vady a nedorobky, brániace riadnemu  užívaniu, alebo 
nebude mať akostné a technické ukazovatele  v zmysle platných predpisov, technických 
noriem. 

8.3 Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so zmluvou, projektom 

diela, platnými predpismi a normami alebo technologickými postupmi, je oprávnený bez 

zbytočného odkladu písomným vyjadrením  v stavebnom denníku zastaviť zhotovovanie do 

odstránenia vád diela.Ak zhotoviteľ diela tak neurobí ani v primeranej lehote na  to 

poskytnutej, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.  

8.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi : 

 stavenisko  

 projekt stavby  
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 stavebné povolenie s vyjadrením 

8.5   Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických 

zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade ustanoveniam zákona č.124/2006 Z.z, 

o bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. v znení 

neskorších platných predpisov, vyhl. ministerstva práce, sociálnych veci  a rodiny SR č. 

147/2013 Z.z., o ochrane zdravia  pri práci pri stavebných prácach  a za čistotu  a poriadok na 

stavenisku . 

8.6 Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú  výsledkom jeho činnosti a 

objekty zariadenia staveniska do termínu písomného prevzatia stavby objednávateľom 

8.10 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie a zabezpečenie 
predpísaných skúšok, atestov a certifikátov použitých  materiálov. 

8.11   Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti zmluve  a projektu diela. 

8.12 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených 

projektom. 

8.13 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN EN, TPP 

a bezpečnostné predpisy, ako aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa týkajú 

jeho činnosti vrátane predpisov na úseku ochrany životného prostredia a nakladania 

s odpadmi a BOZP.  

8.14  Dielo sa stáva majetkom objednávateľa až po úplnom finančnom vyrovnaní stavby. 

 

      IX. 

                                                             Zmluvné sankcie 

9.1 V  prípade omeškania s úhradou faktúr, má právo zhotoviteľ faktúrovať 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň aj začatý deň omeškania 

z ceny faktúry. 

9.2 Zaplatením úroku z omeškania  nezaniká povinnosť zhotoviteľa na dokončenie diela. 

9.3     Zaplatenie úrokov z omeškania nezbavuje objednávateľa práva na náhradu škody, ktorá 

mu vznikla oneskoreným plnením alebo nesplnením záväzkov zhotoviteľa. 

9.4.   V prípade, keď niektorá zo zmluvných strán nebude schopná plniť svoje záväzky 

vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, alebo poruší svoje zmluvné povinnosti, má druhá strana 

právo odstúpiť ihneď od tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka. 

9.5. V prípade, že zhotoviteľ mešká s realizáciou a odovzdaním diela, je objednávateľ 

oprávnený fakturovať zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05%  z ceny diela za každý 

deň omeškania.  

9.6. Zaplatením úrokov z omeškania nezbavuje zhotoviteľa práva na náhradu škodu, ktorá 

vznikla objednávateľovi oneskoreným plnením predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa.  

 

 

 

X. 

Záverečné ustanovenia 
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10.1 Zmluva je platná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

10.2 Ak nie je v tejto zmluve dojednané inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka v 

plnom rozsahu. 

10.3  Objednávateľ bol informovaný o  spracovaní, zhromažďovaní, uchovávaní a využití 

jeho osobných údajov. 

10.4   Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia 

po jednom vyhotovení. 

 

 

Príloha: 

 

 

V Dunajskej Strede                V   

dňa : 28.06.2021                           dňa :   

            

 

 Zhotoviteľ :        Objednávateľ: 

 

 

 

 

 

_______________      ___________________  

 

 

 


