
Z M L U V A 

   
Uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka     

  
 

      Medzi 

 

1. Objednávateľ: Obec Podbiel, 027 42 Podbiel 210 

Zastúpený:  Slavomír Korčuška – starosta obce 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Tvrdošín 

Číslo účtu:  23723332/0200 

IČO:  00314790 

DIČ:  2020561829 

Tel.:  043-5381031, 0905577341 

Fax:  043-5381165 

E-mail:  podbiel@podbiel.sk  

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ:   Ján Murcin 

Adresa:   Tvrdošín - Krásna Hôrka 149  

Číslo OP:   EB 406173 

Tel. číslo:  0903116659 

Číslo účtu:  0322308593/0900 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Čl. 2  

Predmet zmluvy 
 

Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať – Obloženie a vydlaždenie školskej 

kuchyne. 

a) Vysprávka interiérových omietok pred obkladaním 

b) Vysprávka podlahy pred pokládkou dlažby   

c) Obloženie obkladu, pokládka dlažby s aplikovaním špárovacej hmoty 

 

 

Čl. 3 

Cena diela 
 

Medzi objednávateľom a zhotoviteľom bola dohodnutá pevná cena za zhotovenie diela podľa 

cenovej ponuky vypracovanej zhotoviteľom na základe jeho osobnej ohliadky objektu:  

       

      1 

 

Cena bez DPH   1 277,00 € 

Cena celkom    1 277,00 € 

 

 Odvodové povinnosti si zhotoviteľ vykoná na svoje náklady. 
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Čl. 4 

Čas plnenia – lehota realizácie diela 
 

Začiatok prác:  Júl 2014 

Ukončenie prác: August 2014  

 

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho priamym dokončením a odovzdaním 

obstarávateľovi v dohodnutom čase a dohodnutým spôsobom. 

 

 

Čl. 5 

 platobné podmienky 
 

Lehota vyplatenia za zrealizované dielo je do 14 dní odo dňa odovzdania diela 

objednávateľovi.    

 

 

 

Čl. 6 

Podmienky vykonávania prác 
 

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi objekt tak, aby tento mohol v dohodnutom termíne začať 

s prácami a v nich riadne pokračovať po celú dobu realizácie diela. 

2. Zhotoviteľ zabezpečí nákup materiálu a zhotoviteľ vykoná požadované práce s ktorými bol 

oboznámený pri preberaní diela 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov aj všetkých osôb 

vstupujúcich a vychádzajúcich z objektu a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. 

Ďalej je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci 

a o ochrane životného prostredia. 

4. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil 

nesprávnym zhotovením diela, a to priebežne počas jeho realizácie, pričom zhotoviteľ je povinný 

ich odstrániť. 

5. Po skončení každej pracovnej zmeny zabezpečí zhotoviteľ pracovisko a jeho okolie tak, aby 

nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom. 

 

 

 

Čl. 7 

Preberanie prác 
 

1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie dokončené dielo ako celok. Žiadna časť diela nesmie 

byť zakrytá bez súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ musí objednávateľovi umožniť kedykoľvek 

vykonanie kontroly realizácie diela. 

2. Zhotoviteľ a objednávateľ pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu písomný protokol, ktorý bude 

obsahovať prípadné nedorobky a v protokole bude uvedený čas na ich odstránenie, alebo dielo 

bude prevzaté bez závad. 
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Čl. 9 

 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 
 

1. Zhotoviteľ na predmetné dielo poskytuje záruku 24 mesiacov (2 roky). 

2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania. Počas záručnej 

doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté závady a je povinný ich na požiadanie objednávateľa 

odstrániť na svoje náklady do 30 dní od vyzvania na ich odstránenie. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy spôsobené nesprávnym užívaním diela. 

 

 

Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom, súhlas musí byť písomný, riadne 

potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom každej zmluvnej strany. 

2. Zmluvné strany sa pri plnení tejto zmluvy riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, ak v zmluve nebolo dojednané inak. 

3. Meniť alebo dopĺňať text zmluvy možno len písomnými doplnkami dohodnutými a podpísanými 

zmluvnými stranami. 

4. Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a jej následným zverejnením na internetovej stránke Obce Podbiel.  

5. Zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 

podpísaní jeden exempláre. 

 

 

 

 

Dátum: 26.07.2017 

 

Zhotoviteľ:                                                                 Objednávateľ: 

 

 

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

               Ján Murcin                                               Slavomír Korčuška 

                                                                                                              starosta 


