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Zmluva o dielo 

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 
medzi: 

 
 
Objednávateľ: Obchodné meno:  Obec Stebnícka Huta 
       Sídlo:    
       Štatutárny zástupca:  
   IČO:                          00 322 598 
       DIČ:    2020624683                          
       Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s.                 
       Číslo účtu:    IBAN: SK92 5600 0000                                            

  (ďalej ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 

a 
 

Zhotoviteľ:  Obchodné meno:  URMINSKÝ s. r. o..     
  Sídlo:    
  IČO:   46 536 655      
  DIČ:   2023462001    
  Zapísaný v:   
  oddiel / vložka:      
  Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.    
  Číslo účtu:  IBAN: SK23 1100 0000  
  Telefón:  

   Mail:      
   Oprávnený konať v mene spoločnosti:  
   (ďalej ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare ) 
   (spoločne ďalej len „zmluvné strany“) 

Článok I.  
Úvodné ustanovenie 

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že 
označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapí-
sanému v obchodnom registri. 

Článok II.  
Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III 
tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojed-
nanú cenu podľa článku VII. tejto zmluvy.  

Článok III.  
Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vytvoriť a dodať pre objednávateľa dielo: 
„Revitalizácia verejného priestranstva s turistickým prístreškom Etapa II. - výsadba“
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 v zmysle ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní. Podrobný rozpočet tvorí prílohu č.1, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebnú súčinnosť na riadne a včasné splnenie diela 
podľa tejto zmluvy. 

Článok IV.  
Vykonanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle 
čl. III tejto zmluvy s termínom ukončenia plnenia do 90 dní odo dňa účinnosti zmluvy.  

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je viazaný pokynmi objednáva-
teľa. 

3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú 
súčinnosť. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný 
objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa po-
važuje za deň odovzdania diela.  

4. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa 
odovzdaním predmetu diela. 

Článok V.  
Povinnosti objednávateľa 

Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. 

Článok VI.  
Povinnosti zhotoviteľa  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy.  

2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzda-
nému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie. 

Článok VII. 
Cena diela 

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe súťažnej ponuky zhotoviteľa, 
vyhodnotenej v procese verejného obstarávania ako úspešnej. 

2. Uvedená cena je pevná, nemenná: 

 a) Cena v EUR bez DPH:  1.969,167 € 

 b) Sadzba DPH v %:    20 % 

 c) Výška DPH v EUR:  393,83 € 

 d) Cena celkom vrátane DPH“ 2.363,- € 

 Zhotoviteľ JE/NIE JE * platcom DPH (nehodiace sa škrtnite). 

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vy-
stavenej zhotoviteľom so splatnosťou 30 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to bezhotovost-
ným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
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Článok VIII.  
Záručná doba na zrealizované stavebné dielo 

1. Dielo je chybné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN. 

2. Drobné odchýlky, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu diela, sa nepovažujú 
za chyby, ak boli dohodnuté a potvrdené zápisom. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ak tieto chyby spôsobilo použitie vecí odovzdaných 
mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a 
objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za chyby spôsobené do-
držaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť 
týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto ne-
vhodnosť nemohol zistiť. 

4. Záručná doba na prevzaté dielo je 24 mesiacov a začína plynúť dňom úspešného písom-
ného prevzatia stavebného diela objednávateľom. U zariadení a súčastí diela, na ktoré vý-
robca dáva inú záručnú lehotu uvedenú v záručnom liste, platí záručná lehota udaná výrob-
com. 

5. Náklady na odstránenie chýb znáša zhotoviteľ, okrem tých prípadov, ak ide o chyby, ktoré 
zavinil objednávateľ alebo ak chyby boli spôsobené vonkajšími udalosťami po odovzdaní 
diela. 

6. Zhotoviteľ objednávateľovi nezodpovedá a záruka sa nevzťahuje na tie chyby diela, ktoré 
boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa a ani na chyby diela, ktoré 
boli spôsobené vonkajšími udalosťami po odovzdaní diela objednávateľovi. 

7. Ak zhotoviteľ zistí chyby projektu, je povinný na ne upozorniť objednávateľa. Ak objedná-
vateľ i napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvá na vyhotovení prác podľa projektu, 
nezodpovedá zhotoviteľ za chyby, ktorých pôvod spočíva v takýchto chybách. Zhotoviteľ 
nesmie vykonať práce, pokiaľ by ich realizáciou porušil právny predpis, úradné nariadenie, 
alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia.  

8. Objednávateľ je povinný chyby dohodnutého diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však 
do 5 (piatich) pracovných dní po ich zistení písomne oznámiť zhotoviteľovi. V oznámení o 
chybách diela musí objednávateľ zhotoviteľovi chyby špecifikovať (opísať a uviesť, ako sa 
chyby prejavujú). Objednávateľ v oznámení o chybách podľa predchádzajúceho bodu môže 
zároveň určiť akým spôsobom požaduje chyby dohodnutého diela odstrániť. 

9. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať chyby po doručení oprávnenej reklamácie a odstrá-
niť ich v dohodnutej lehote s objednávateľom. 

Článok  IX.  
Sankcie 

1. Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotoviteľom (čl. IV. bod 1. 
zmluvy) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je ob-
jednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy 
za každý deň omeškania. 
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Článok X.  
Záverečné ustanovenia 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákon-
níka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve 
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3.  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom na-
sledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke obce Stebnícka Huta. 

4 Táto zmluva bola vyhotovená vo štyroch  rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží dva. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 
sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 
 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
V Stebníckej Hute, dňa .........................   V Bardejove, dňa .........................
  
 
 
  
 ...................................... ...................................... 
 Obec Stebnícka Huta URMINSKÝ, s.r.o.  
   
 starosta obce konateľ 
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