
ZMLUVA O DIELO 
na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

 

1. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Názov:    Obec Michalová 

Sídlo:     Trosky 1, 976 57  Michalová 

IČO:      00313599 

DIČ:      2020458770 

V zastúpení:     Ing. Terézia Tisovčíková, starostka obce  

Bankové spojenie:    Prima Banka Slovensko, a. s 

IBAN:     SK68 5600 0000 0020 0162 5001 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

Názov:     Mgr. Ľubica Fillová 

Sídlo:      Internátna 51, 974 04 Banská Bystrica 

DIČ:      10302339   

Bankové spojenie:    SK34 8360 5207 0042 0187 2719 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

 

2. Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy t. j. dielom sú práce na základe cenovej ponuky zhotoviteľa na 

Architektonicko-historickom výskume NKP č. 11985/1-2 Luštiareň a zariadenie 

technologické.  

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná pre objednávateľa na svoj náklad, vo vlastnom mene, 

na svoje nebezpečenstvo a v dohodnutom čase práce podľa bodu 2.1 na základe cenovej 

ponuky, vybranej objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok 

dojednaných v tejto zmluve. 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za dohodnutú cenu 

podľa podmienok tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi v prípade potreby spolupôsobenie 

v dohodnutom rozsahu. 

3.  Rozsah a obsah plnenia 

3.1 Rozsah predmetu plnenia je určený rozhodnutím KPÚBB č. 2018/20581-3/90592/ĽUP. 

3.2 Obsahom plnenia  je vykonanie prác podľa cenovej ponuky zhotoviteľa a predloženie 

dokladov, osvedčujúcich kvalitu dodávky.  

 

4. Čas plnenia 

4.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa čl. 2,  tejto 

zmluvy v nasledovnom termíne – do 31.12.2020.  

 



4.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia 

a v prípade vzniku nepriaznivých poveternostných podmienok pre vykonanie prác nie je 

zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 

4.3  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splní predmet diela v mieste plnenia.  

 

5. Cena a platobné podmienky 

5.1  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy  je spracovaná 

v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vykonávacej 

vyhlášky č. 87/1996 Z. z., v znení neskorších predpisov. 

Cena predmetu diela:      

DPH 20 %:  916,67 €  bez DPH Eur: 4583,33 € 

Cena spolu: 5500 €  

slovom:  päťtisícpäťsto eur     

 

Cena diela je stanovená na základe ponuky a jej súčasťou sú aj výdaje na zameranie rozsahu 

prác potrebných na spracovanie cenovej ponuky zhotoviteľom. 

 

5.2  Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu 

zmluvy na základe požiadaviek v zmysle bodu 3.1. 

5.3 Faktúra bude splatná do 15 dní od jej doručenia objednávateľovi. Faktúra bude mať 

náležitosti podľa § 71 zák.222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

6. Zodpovednosť za vady 

6.1  Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela, uplatní bezodkladne po jej 

zistení písomnou formou do rúk zhotoviteľa. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou 

formou. 

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 

jeho povinnosti. 

6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (vady diela) bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie. 



6.5 Výhrady orgánov štátnej správy a organizácií poverených výkonom štátnej správy k 

predmetu diela pri jeho prerokovaní po dodaní sa posudzujú ako závady prác. 

 

7. Zmluvné pokuty 

7.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, z dôvodov na 

strane zhotoviteľa, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za 

každý deň omeškania. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny 

diela za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v bodu 6.4 zmluvy. 

7.3 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je 

povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za 

každý deň meškania. 

8. Záverečné ustanovenia 

8.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou so súhlasom oboch zmluvných strán 

8.2 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú 

zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak sa spory nepodarí urovnať 

dohodou, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená dať návrh na rozhodnutie cestou 

príslušného súdu. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. 

Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. 

8.3 Na predmet tejto zmluvy sa nevzťahujú autorské práva zhotoviteľa. 

8.4 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno 

vyhotovenia. 

8.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 

 

 

 

 

 

 

 

V Michalovej dňa 14.12.2020   V Banskej Bystrici dňa 14.12.2020 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ:......................................                      Zhotoviteľ: ................................................ 


