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 Zmluva o dielo  

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  

v znení neskorších predpisov 

medzi 

 

 

ČLÁNOK I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Obchodné meno: Spojmix plus, s.r.o. 

Sídlo:   Okružná 221/2A, 044 31 Družstevná pri Hornáde  

V zastúpení:  Ing. Ján Hudák, konateľ 

IČO:   48 197 556 

DIČ:                           2120085682 

IČ DPH:  SK 2120 085 682 

Zapísaná:  Obchodný register okresného súdu Košice I.  vložka číslo 37526/V 

/ďalej len „zhotoviteľ“/ 

 

a 

Obchodné meno:   Obec Sokoľ 

Sídlo   Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ 

V zastúpení:  Ing. Ľuboš Šuca , starosta  

IČO:   00324752 

DIČ:   2021245039 

/ďalej len „objednávateľ“/ 

/ďalej spolu len „zmluvné strany“/ 

 

 

ČLÁNOK II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať stavbu : Rekonštrukcia -

Asfaltovanie komunikácie v obci Sokoľ na základe cenovej ponuky v prílohe č.1 a  za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve /ďalej len „Dielo“/  

 

2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo a objednávateľ sa zaväzuje 

zaplatiť cenu za vykonanie diela. 

 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom 

diela v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, 

kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela. 

 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré 

sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné a že dielo vykoná s odbornou 

starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

 

5. Akákoľvek zmena rozsahu diela je podmienené predchádzajúcou písomnou dohodou 

zmluvných strán vo forme dodatku k tejto zmluve. 
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ČLÁNOK III. 

TERMÍN   A MIESTO   PLNENIA 

 

 

1. Miestom plnenia - realizácie diela je obec Sokoľ, ul. Záhradná na parcelách KN- C č. 

583 a KN-C č. 312/1 v katastrálnom území obce Sokoľ, okr.Košice – okolie. 

 

2.  Za zhotoviteľa je oprávnený komunikovať ohľadom vykonania diela Ing Ján Hudák   

mail: janhudak@spojmix.sk   telefón  0917 895 113. 

   

  Za objednávateľa je oprávnený komunikovať ohľadom vykonania diela:  Ing. Ľuboš 

Šuca - starosta, mail : starosta.sokol@gmail.com 

 

 

ČLÁNOK IV. 

CENA  DIELA 

 

1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z.  

2. Cena vykonaného diela sa  určí ako súčet súčinov jednotkovej ceny položky zo 

zoznamu položiek a skutočne vykonaného množstva za položku odsúhlaseného 

zástupcom objednávateľa.  

 

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na sume 2.614,60 bez DPH. Konečná suma 

bude v prípade potreby spresnená podľa reálne vykonaného objemu prác a položeného 

asfaltobetónu. 

 

4. Na plnenie zmluvy nebude poskytnutý preddavok ani záloha.  

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že k zmene ceny diela uvedenej v ods. 1 tohto článku 

zmluvy môže dôjsť na základe jej vzájomného písomného odsúhlasenia a po 

vzájomnom akceptovaní dôvodov zmeny. 

 

ČLÁNOK V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť  zhotoviteľovi za vykonané dielo celkovú cenu 

s DPH na základe vystavenej faktúry.  

 

2. Podkladom pre vystavenie faktúry bude doklad o prevzatí /odovzdávací a preberací 

protokol/ vykonaného plnenia  a súpis vykonaných prác podpísaný poverených 

zamestnancom objednávateľ a zhotoviteľa.  

 

3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa  jej vystavenia a doručenia objednávateľovi.  

 

 

ČLÁNOK VI. 

PRÁVA  A POVINNOSTI  ZMLUVNÝCH  STRÁN 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje : 

 

a/vykonať dielo na svoj náklad a nebezpečenstvo 

mailto:janhudak@spojmix.sk
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b/na vykonanie predmetu zmluvy použiť technologické postupy, stavebné materiály 

a výrobky, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Pri vykonávaní predmetu zmluvy plnenia 

budú použité stavebné výrobky a materiály , ktoré sú podľa zákona NR SR č. 90/1998 

Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov vhodné na použitie na 

zamýšľaný účel  

c/vykonať dielo riadne a včas a požadovať vykonanie potrebnej súčinnosti zo strany 

objednávateľa, najmä dodržanie podmienok uvedených v čl. III., ods. 2. 

 d/oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu zistenie prekážok, ktoré by 

znemožnili, alebo sťažili vykonanie samotného  diela alebo termín jeho odovzdania, 

alebo nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa, a navrhnúť nový 

postup/zmenu diela/. Do dosiahnutia dohody je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie 

diela prerušiť. 

e/vrátiť objednávateľovi veci, ktoré mu poskytol za účelom realizácie diela a to 

najneskôr spolu s jeho odovzdaním. Pred týmto termínom je povinný ich vrátiť iba 

v prípade skončenia platnosti zmluvy. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje  

 

a/ včas poskytnúť zhotoviteľovi podklady potrebné na posúdenie diela, ktoré 

nezameniteľne a úplne  informujú zhotoviteľa o diele, ktoré má vykonať. Nesplnenie 

tejto povinnosti oprávňuje zhotoviteľa odstúpiť od zmluvy, 

b/odstrániť prípadné prekážky, ktoré by mohli znemožniť alebo sťažiť zhotovenie 

a odovzdanie diela,   

c/predĺžiť termín zhotovenia diela o časové straty, ktoré boli spôsobené neposkytnutím 

súčinnosti z jeho strany, 

d/prevziať vykonané dielo na mieste odovzdania a podpísať preberací protokol. 

 

 

ČLÁNOK  VII. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

1. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany písomný protokol, a to aj ohľadne 

jednotlivých čiastkových plnení. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje 

o diele, jeho odovzdaní a prevzatí, súpis odovzdanej dokumentácie týkajúcej sa diela 

a prípadných zistených vád a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených 

vád diela, bude datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný 

zistené vady diela odstrániť v dohodnutej lehote. Návrh protokolu je povinný 

vypracovať a predložiť zhotoviteľ. 

 

2. Objednávateľ nie je povinný prevziať vadné alebo nedokončené dielo, ak však 

prevezme vadné alebo nedokončené dielo, jeho práva zo zodpovednosti za vady diela 

ostávajú v plnom rozsahu zachované. Ak sa však jedná o vady diela, ktorých charakter 

umožňuje riadne užívanie diela, tieto nie sú dôvodom pre neprevzatie diela, zhotoviteľ 

je však povinný ich odstrániť v lehote siedmych (7) pracovných dní, pokiaľ sa 

v protokole zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

3. V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote 

troch (3) pracovných dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho prevzatie, považuje 

sa záväzok vykonať dielo za splnený, ibaže objednávateľ preukáže opak. V takom 

prípade sa podpis objednávateľa na protokole nevyžaduje. 
 

4. Za objednávateľa je poverený dielo prevziať  Ing. Ľuboš Šuca. 
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ČLÁNOK VIII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 

 

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa protokolárneho 

odovzdania a prevzatia predmetu plnenia.  Záručná doba začína plynúť dňom podpisu 

preberacieho protokolu alebo štvrtým dňom nasledujúcim po dni, v ktorom malo byť 

dielo odovzdané a objednávateľ dielo v rozpore s tou zmluvou neprevzal.  

 

2. Ak sa počas záručnej doby vyskytnú na diele vady, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, 

objednávateľ ich písomne oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr 

do 8 dní odo dňa kedy ich pri vynaložení odbornej starostlivosti mohol zistiť. V 

oznámení musí objednávateľ vady opísať, prípadne uviesť ako sa prejavujú. 

Zhotoviteľ je povinný vzniknuté vady odstrániť v primeranej lehote. Pokiaľ sa 

zmluvné strany písomne nedohodnú inak, za primeranú lehotu sa považuje lehota 10 

pracovných dní. 

 

3. Objednávateľ  je povinný vady vzniknuté v záručnej dobe reklamovať písomne 

u zhotoviteľa  a popísať ich náležitým spôsobom. 

 

4. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nesprávnym používaním diela, alebo 

úmyselným poškodením. 

 

 

 

ČLÁNOK IX. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ZMLUVNÉ POKUTY 

 

1. Zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť, pokiaľ druhá strana poruší zmluvu 

podstatným spôsobom.  Podstatným porušením zmluvy je: 

 

zo strany zhotoviteľa : 

-   neposkytnutie potrebných podkladov k zhotoveniu diela, 

-   neodovzdanie staveniska  /miesta plnenia/ v dohodnutom termíne, 

-   omeškanie sa s úhradou odplaty za dielo po dobu dlhšiu ako 14 dní, 

 

zo strany objednávateľa : 

-  zavinené neplnenie dohodnutých termínov realizácie diela / meškanie so zhotovením 

diela viac ako 20 dní zavinením zhotoviteľa) 

-   neodstrániteľné vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ 

 

 

ČLÁNOK X. 

DORUČOVANIE 

 

1. Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len 

„oznámenia“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými 

poštou alebo osobne alebo faxom alebo e-mailom.  

 

2. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny 

údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä 
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všetky zmeny týkajúce sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej 

subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, 

vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek 

zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude 

oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za 

akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 

 

 

 

 

V Sokoli, dňa 19.8.2020                              V Košiciach, dňa 19.8.2020 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 

 

 

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

                      Ing. Ľuboš Šuca                                                    Ing. Ján Hudák 

 

 


