
 
 

 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v súlade s ustanoveniami podľa § 536 až § 565 Zákona č. 

513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
Číslo: 02/2016 

  
I. ZMLUVNÉ STRANY   

 

 Objednávateľ :  OBEC Pružina 
Bankové spojenie  :    

Číslo účtu              :    

IČO                      :  00317730 

DIČ                      :  2020684754      

Tel.č.                    :   

V zastúpení           :  Michalom Ušiakom, starostom obce  

                                 

Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:  Michal Ušiak 

   

                                 
 

Zhotoviteľ       :  Stanislav Zúbek,  Rozkvet 2053/108-5,  017 01 Považská 

Bystrica   
 

Bankové spojenie  :    

Číslo účtu              :    

IČO                       :   35226811 

IČ DPH                 :   SK 1020513098 

Tel.č.                    :    
 

II. PREDMET ZMLUVY 
 
 
 

2.1. Zhotoviteľ sa touto formou zaväzuje pre objednávateľa realizovať  zateplenie a prekrytie 

tepelnej izolácie PVC fóliou. 
 

III. Zmluvné podmienky 
 

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy vo vlastnom mene , v  dohodnutom 

termíne a v požadovanej kvalite. 

 

3.2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a za prípadné škody vzniknuté na majetku 

objednávateľa  pri realizácií  diela , v zmysle vyhlášky  SÚBPč. 174/90 Zb.  O 

bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

3.3. Zhotoviteľ  dodrží technologický postup odsúhlasený objednávateľom. 

 

3.4       Objednávateľ zabespečí    - miestnosť na skladovanie náradia   

                                                     - bezplatný odber el. energie 380V 
 

 

IV. Cena 
 



 

 

4.1              Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená odsúhlasenou 

dohodou zmluvných strán a činí :7216,69 €  s 20% DPH  

 

 

 

V. Platobné podmienky 
 

 

5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry , ktorú zhotoviteľ 

vystaví po odovzdaní diela. 

 

5.2. Faktúra je splatná 10 dní od dátumu vystavenia faktúry zhotoviteľom a prevzatia faktúry 

objednávateľom. 
 

VI. Termín plnenia 
 

6.1. Termín plnenia je stanovený :od 15.01.2016 do  26.01.2016. Zhotoviteľ si vyžaduje 

právo predĺžiť termín plnenia o dni , počas ktorých nemohol vykonávať práce na diele 

z dôvodu nepriaznivého počasia (vyššej moci). 

 

  6.2     Odovzdanie diela v predstihu sa nepovažuje za porušenie zmluvy. 
 

VII. Záručná doba  
 

7.1. Záručná doba na zhotovené dielo je stanovená  po dobu 120 mesiacov. Začína plynúť 

dňom odovzdania zhotoveného diela.  

 

7.2. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie diela vyššou mocou alebo treťou osobu. 
 

 

VIII. Zmluvné pokuty 
  

8.1. Zhotoviteľ je oprávnený faktúrovať objednávateľovi 0,05% zo sumy omeškanej platby 

podľa tejto zmluvy za každý deň omeškania. 

  

8.2. Objednávateľ je oprávnený znížiť cenu predmetu zmluvy o 0,05% za každý deň  

omeškania po dohodnutom termíne čl. 6 tejto zmluvy. 

 

IX. Záverečné ustanovenia 
 

9.1. Aké koľvek  dohody , zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sú pre zmluvné strany záväzné 

len vtedy , ak budú prehlásené za dodatok tejto zmluvy a obojstranne podpísané 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

9.2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. 

 

9.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch , z ktorých jeden si ponechá 

objednávateľ a jeden  zhotoviteľ. 

 

Dňa   15.1.2016. 

 

 

 

-----------------------------                                ---------------------------------- 



      Objednávateľ                                                         Zhotoviteľ 
 

 


