
 

 

Zmluva o dielo 

Uzatvorená podľa § 536 a nasl.Obchodného zákonníka 
 

Čl. I Zmluvné strany 
Zhotoviteľ  Meno :                     Jozef Ivanov 

Adresa:                    Benkovce 50 
IČO:                         43565182 
DIČ:                         nie je platca DPH 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:               SK26 0900 0000 0051 4870 2693 
 

 (v ďalšom zhotoviteľ) 
 
Objednávateľ  Názov:                      Obec Benkovce 

Sídlo:                        Benkovce 22 
Zastúpený:               Ing. Viera Pavlišková 
IČO:                         00332267 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu:               SK94 5600 0000 0042 3579 1001 

 

(v ďalšom objednávateľ) 
 

Čl. II Predmet zmluvy 
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie stavebných prác spolu s dodaním materiálu                       
na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako 
najvýhodnejšia v rozsahu určenom vo výzve verejného obstarávania, ktorú vyhlásil 
objednávateľ na zákazku: Riešenie havarijného stavu kuchyne pri materskej škole  -  
Stavebné práce a materiály. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy.  

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť objednávateľovi dielo a dokončené dielo odovzdať riadne, 
včas, bez závad a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite. 
 

Objednávateľ sa zaväzuje hotové dielo prevziať  a riadne ho zaplatiť podľa dohodnutých 
platobných podmienok uvedených v tejto zmluve. 
 

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil z rozsahom a povahou diela, sú mu 
známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.  
 
 

Čl. III Termíny a miesto plnenia 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy do 31.08.2019 
Miestom plnenia tejto zmluvy je kuchyňa materskej školy v obci Benkovce, Benkovce 140, 
09402. 
 

Čl. IV. Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky 
 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo sumu: 11.540,00 €, 
slovom jedenásť tisíc päťstoštyridsať eur. 
 

Uvedenú sumu bude zhotoviteľ faktúrovať  až po riadnom ukončení diela. Fakturované budú 
len fyzicky skutočne vykonané práce, podľa cenovej ponuky, prípadne jej dodatku, 
odsúhlasené objednávateľom. Splatnosť faktúry je 60 dní od doručenia objednávateľovi. 
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Čl. .V. Vady a záruka  
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.          

Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 

jeho povinnosti. 

Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/                        

bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie. 

 
Čl. VI  Zmluvné pokuty 

V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý začatý deň omeškania. 
 
Zhotoviteľ je povinný ihneď po zistení oznámiť objednávateľovi s omeškaním prác v prípade, 
že došlo k neočakávaným a nepredvídaným okolnostiam ( zistenie nepredvídaných vád). 
 
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň 
omeškania. 
 

 
Čl. VII Záverečné ustanovenia 

 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami. 
Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce 
ustanoveniami občianskeho zákonníka. 
 
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, 
určite, vážne a zrozumiteľne. 
 
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane dve 
vyhotovenia. 
 
 
 
V  ............................, dňa ………………               V Benkovciach, dňa 12.augusta 2019 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..             ……………………………………… 

zhotoviteľ      objednávateľ 
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