
Evidenčné číslo zhotoviteľa: 28-10/2011 
Evidenčné číslo objednávateľa: 

Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/91 Zb. (Obchodného zákonníka) 

Zhotoviteľ: 
Názov organizácie: 
Sídlo organizácie: 
Kontaktná osoba: 
Registrácia: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
mail: 

1. Zmluvné strany 

SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou 
B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou 
Ľubomír Boroš, konateľ 
Obeh. register OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 12579/P 
36 470 694 
2020001313 
SK2020001313 

r 

VUB, a.s. Vranov nad Topľou 
1450691958/0200 
sbkvrano v@stonline. sk 

a 

Objednávateľ: 

Kontaktná osoba: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
v r -t r v , 

cislo uctu: 
mail: 
tel.: 
fax: 

Obec Jastrabie nad Topľou 
Obecný úrad č. 113, 094 35 Soľ 
Michal Džuka, starosta obce 
00332445 
2020641073 
Prvá komunálna banka, a.s., Bratislava 
4251133001/5600 
obec@jastrabie.sk 
057/449 63 15 
057/449 63 15 

II. PREDMET ZMLUVY 

2.1. Východiskové údaje 

Miesto stavby: Obec Jastrabie nad Topľou 

Predmet zmluvy: Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení pre 
zabezpečenie zníženia rizík povodní. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať predmet plnenia v 
dohodnutom čase, t. j. zhotoviť a odovzdať do vlastníctva objednávateľovi projektovú 
dokumentáciu Systému preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizika 
povodní, zabezpečiť služby vodného garanta počas realizácie prác a vykonať práce podľa 
priloženého rozpočtu potrebné na spevnenie realizovaných protipovodňových opatrení (ďalej len 
„dielo"). 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje včas a riadne dodané dielo prevziať a zaplatiť zaňho cenu dohodnutú 
v tejto zmluve. 

mailto:obec@jastrabie.sk


III. ČAS PLNENIA 

3.1 Začiatok: 01.10.2011 
Ukončenie: 31.03.2011 

IV. CENA 

4.1. Celková cena diela 

cena bez DPH 8.165,00 € 

DPH 20 % 1.633,00 € 

Cena s DPH 9.798,00 € 

4.2. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna. 

4.3. Zvýšenie dohodnutej ceny je platné len po písomnom potvrdení dodatku k zmluve. 

4.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je položkovitý rozpočet. 

V. PLATOBNE PODMIENKY 

5.1. Cena diela bude uhradená na základe faktúry, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti 
daňového dokladu v zmysle platného zákona o DPH. V prípade, že tomu tak nebude, objednávateľ 
je oprávnený faktúru vrátiť s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej 
faktúry objednávateľovi. Záväzok objednávateľa sa považuje za splnený dňom odpísania dlžnej 
sumy z účtu objednávateľa. 

r 

5.2. Úhrada naviac prác bude uskutočnená na základe dodatku k zmluve o dielo v zmysle zápisu v 
revitalizačnom denníku, ktorý je zhotoviteľ povinný viesť počas realizácie diela. 

5.3. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 

VI. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

6.1. Záručná doba je 24 mesiacov. 

6.2. 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 (tech. normy, legislatívne 
postupy). 

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a 
zhotoviteľ povinnosť po písomnom upozornení bez zbytočného odkladu najneskôr však do 14 dní 
bezplatne odstrániť vady. 

VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

7.1. Zhotoviteľ obstará a na svoje náklady zabezpečí všetky veci a náležitosti určené na riadne 
vykonanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov (zariadení, 
konštrukcii), vrátane montážneho materiálu a ich presun na pracovisko a energii. 



7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov za riadne 
označenie, ako aj čistotu a poriadok na pracovisku. Škodu, ktorá vznikne v súvislosti s výstavbou 
(najmä neplnením si povinnosti) znáša zhotoviteľ. 

7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 
zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. 

7.4. Dielo bude prevzaté objednávateľom od zhotoviteľa naraz ako celok. 

7.5. V prípade, že sa pri odovzdaní diela objednávateľovi zistia drobné nedorobky nebrániace 
plynulej a bezpečnej prevádzke diela, musia byť uvedené v zápise s termínom ich odstránenia. 

7.6. Dielo sa považuje za dodané jeho prevzatím bez výhrad. 

8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela sa zmluvné strany dohodli na možnosti 
uplatnenia pokuty vo výške 0,05 % z ceny za dielo na každý deň omeškania dodávky diela. Tým nie 
je dotknuté právo na náhradu škody. 

8.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa zmluvné strany dohodli na možnosti 
uplatnenia úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania podľa par. 
369 ods. 1 Obchodného zákonníka. 

9.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržať predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 
východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi oprávnených pracovníkov zmluvných strán. 

9.2. V prípade definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí 
objednávateľ zhotoviteľovi skutočné nabehnuté náklady k termínu zastavenia prác. 

9.3. Akákoľvek zmena zmluvy je platná len na základe písomného dodatku. 

10.1. Zmluva je vypracovaná v štyroch origináloch, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2 
zhotoviteľ. 

r 

VIII. ZMLUVNE POKUTY 

IX. OSTATNE USTANOVENIA 

X. ZAVERECNE USTANOVENIA 

V Jastrabí nad Topľou: V Jastrabí nad Topľou: 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 


