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Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich 

 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
 

Zmluvné strany 
 

objednávateľ: 
Obchodné meno:            Obec Sedlice 
Sídlo:                               Sedlice č. 176, 082 43 Sedlice 
IČO:                                   00 327 743 
DIČ:                                   2020548156 
Zastúpená:                       Mgr. Marek Guman, starosta obce 
Tel.:                           0908 318 133 
e-mail:                              starosta@sedlice.sk  
(ďalej aj ako „objednávateľ“) 

 
a 
 
zhotoviteľ:  
Obchodné meno:            Peter Fedor 
Sídlo:          Brezová 8, 082 21 Veľký Šariš - Kanaš 
Právna forma:                    SZČO registrovaná v Živnostenskom registri 
                                        Okresného súdu v Prešove, č. 750-27245                                    
IČO:                                 43 093 663 
DIČ:                                 2022049799 
Bankové spojenie:           VÚB banka 
IBAN:                       SK86 0200 0000 0015 2262 5053 
Tel.:                          0907 943 218  
e-mail:                             peterfedor@post.sk 
(ďalej aj ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“) 

 
 

uzatvárajú túto zmluvu o dielo: 
 

Článok 1 
Záväzok zmluvných strán 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť riadne, včas a bez vád dielo určené v článku 2 tejto 

zmluvy o dielo (ďalej aj ako „zmluva“), v termíne plnenia uvedenom v článku 3 zmluvy a objednávateľ sa 
zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne, včas a bez vád zhotovené dielo cenu uvedenú v článku 4 
zmluvy.  

 
Článok 2  

Určenie diela 
 

1. Dielom je zhotovenie komplexu - stavba „OcÚ Sedlice – obnova hygienických zariadení“ stavebný 
objekt  SO 01 – Hygienicé zariadenia – obecný úrad v obci Sedlice.  
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet diela riadne, včas, v súlade s technicko-projektovou 
dokumentáciou – projektom spracovaným autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ivanom Puškášom 
so sídlom na ulici Pajorová 10 v Košiciach, IČO: 47 593 571, na základe rozhodnutí, usmernení 
a stanovísk dotknutých štátnych, verejnoprávnych a samosprávnych orgánov a tretích osôb 
a objednávateľom vymieneného určenia podmienok, rozsahu, stavu a účelu diela.  
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3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne, včas a bez vád ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu 

dohodnutú v rámci podmienok zmluvy. 
  

Článok 3 
Termíny plnenia 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet diela v týchto hraničných termínoch plnenia: 

 
1.a   Začiatok zhotovenia diela: 19.10.2020.  

 
1.b   Ukončenie diela: 31.10.2020.  

 
Článok 4 

Cena za vykonanie diela, platobné podmienky 
 

1. Akceptovaná cena za zhotovenie diela je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 

 
2. Celková cena za zhotovenie diela odsúhlasená a akceptovaná zmluvnými stranami vo výške 15.211,13 

EUR (slovom pätnásťtisíc dvestojedenásť euro a trinásť eurocentov) je určená na základe cenovej 
ponuky vypracovanej zhotoviteľom východiskovo podľa údajov množstva dodávok a prác uvedených 
v projekte. Podrobná špecifikácia dodávok, prác a jednotkových cien tvorí prílohu č. 1 zmluvy (ďalej aj 
ako „rozpočet“).  

 
3. Objednávateľ bude uhrádzať cenu za zhotovenie diela na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví 

najneskôr v posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca (dátum dodania), v ktorom došlo k splneniu 
dodávok a prác, a teda k dokončeniu diela, splatnosť faktúry je 14 dní. Zhotoviteľ vystaví preddavkovú 
faktúru na nákup materiálu k dátumu podpisu tejto zmluvy, na sumu 60% z celkovej ceny diela, t.j. 
9.126,68 EUR (slovom deväťtisíc stodvadsaťšesť eur a šesťdesiatosem eurocentov) a objednávateľ sa 
zaväzuje túto faktúru uhradiť do 7 dní na účet zhotoviteľa. 
 

 
Článok 5 

Zodpovednosť za vady 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený podľa podmienok zmluvy. Vlastníkom 
zhotovovanej veci je objednávateľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na nej, okrem škôd 
vzniknutých na strane zhotoviteľa. 
 

2. Za vadu sa považuje odchýlka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených 
dokumentáciou pre vykonanie prác, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými predpismi 
a platnými technickými normami. Vadou nie je odchýlka (nezhoda) od dokumentácie pre vykonanie prác, 
ktorá nemení prijaté riešenia a nezvyšuje cenu diela, ak bola dohodnutá a odsúhlasená. 
 

 
 

Článok 6 
Zmluvné pokuty 

 
1. Objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním riadne a úplne 

vykonaného diela v dohodnutej lehote vo výške 0,01 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.  
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2. Zhotoviteľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu  za omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny za dielo, 

ktoré bolo vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, vo výške 0,01 % z neuhradenej a splatnej 
ceny diela za každý deň omeškania. 

 
 
 

Článok 7 
Iné práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebných prác a odovzdaním diela objednávateľovi.  

 
2. Objednávateľ je povinný odovzdať v lehote do zahájenia prác zhotoviteľovi stavenisko, kde budú 

stavebné práce realizované, bez takých závad, ktoré by vykonávanie diela sťažovali, alebo 
znemožňovali. 
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme 

písomných dodatkov.  
 

2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadi 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 
 

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie. 
 
 
 
 
Príloha č. 1 Rozpočet 
 
 
 
 
V Sedliciach dňa 19.10.2020                                            ___________________________ 

                                                                                                      za objednávateľa 
                                                                                                        Mgr. Marek Guman, starosta obce 

                                                                                                  
                                                
 
 
 
                                    
V Sedliciach dňa 19.10.2020                                                                                ___________________________ 

                                                                                                          za zhotoviteľa 
                                                                                              Peter Fedor  


