
ZMLUVA O DIELO 

č. VO-01-2017-VPS 
 

Uzatvorená podľa ustanovenia  parag. 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka 

č.513/1991 Zb. ( ďalej len „ zmluva „ ) 
 

 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

 

Objednávateľ 

 

Názov: Obec Jakubova Voľa   

Sídlo:   Obecný úrad Jakubova Voľa 67, 082 56  Pečovská Nová Ves 

Štatutárny zástupca: Ing. Magdaléna Sasaráková 

IČO:  00327174 

DIČ:  2020711506 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  

Číslo účtu:  SK36 5600 0000 0085 9331 8001 

Osoby oprávnené zastupujúce obstarávateľa:  Ing. Magdaléna Sasaráková 

 

 

Zhotoviteľ: 

 

Názov: Verejnoprospešné služby, spol. s r.o., Sabinov 

Sídlo: Hollého 35, 083 01 Sabinov 

Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Šaršala 

IČO: 31719953 

DRČ: SK2020525067 

Bankové spojenie: VUB Prešov 

Číslo účtu: 68700-572/0200 

Zapísaný v registri: Obchodnom register Okresného súdu Prešov v oddieli: S. r. o. ,vo 

vložke 2757/P                   

 

II. 

PREDMET ZMLUVY 

 
1. V súlade  s ustanoveniami tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje, že za podmienok   

dohodnutých v tejto zmluve odberateľovi dodá predmet zmluvy . 

2.  Predmetom zmluvy je „ Odstránenie havarijného stavu na verejnom osvetlení  v obci 

Jakubova Voľa – výmena neizolovaných káblov za kábel izolovaný ASXSH 2x16 v dĺžke 

1 590 m“;  súčasťou diela je aj revízna správa. 

3.  Dodávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy odberateľovi odovzdať tak, aby bol plne   funkčný 

a vyhovujúci slovenským normám. 

 

 

 



 

 

III. 

DOBA PLNENIA 
 

1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia diela celkom, do jeho odovzdania a prevzatia 

objednávateľom, najneskoršie do 28.2.2017. 

 

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

 

 

IV. 

CENA 
 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy vyjadruje 

cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných 

strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je 

doložená cenovou ponukou, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

 

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. II činí 

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky EUR    3 439,92 

vymeriavací základ pre DPH 20 %   EUR    2 866,60 

hodnota DPH 20 %     EUR       573,32  

 

cena celkom vrátane DPH    EUR    3 439,92 

 

 

 

V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

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

vystaví po zhotovení diela.   

 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti 

daňového dokladu v zmysle § 15 ods. 2 zák. č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 zák. č. 500/2001 Z. z. . 

 

3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa 

preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 

opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

4. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že 

splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude 

sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

 



5. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa a za 

zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa 

v prospech účtu zhotoviteľa. 

  

 

VI. 

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technického 

zadania, projektovej dokumentácie, cenovej ponuky a podmienok zmluvy a že počas 

záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ 

iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

 

3. Záručná lehota na celé dielo je 60 mesiacov. Začína plynúť odo dňa odovzdania diela 

objednávateľovi.  

 

4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. 

Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, 

úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii. 

 

 

 

VII. 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti 

práce. Pre zaistenie kvality zhotoviteľ bude všetky práce realizovať výhradne 

špecializovaným zhotoviteľom s odbornou starostlivosťou. 

 

2. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený 

neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

 

 

3. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím 

konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody 

nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami 

zmluvy. 

 

 

4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu sa škodu na majetku objednávateľa, ktorú 

spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 

 

 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať prípadne zmeny požiadaviek objednávateľa, 

rozsahu vykonávaných prác a zmenu ceny za dielo, ktoré vyplynú z požiadaviek 

objednávateľa.  

 



 

 

 

VIII. 

ZMUVNÉ POKUTY 
 

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 2 po termíne uvedenom v čl. 3, zaplatí 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v čl. 4 za každý začatý deň 

omeškania. 

 

IX. 

NÁHRADA ŠKODY 
 

      1. Zhotoviteľ znáša náklady za všetky škody, ktoré spôsobí svojou činnosťou. 

 

X. 

VYŠŠIA MOC 
 

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich 

nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, 

atď. 

 

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej 

moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu 

o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, 

má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky 

odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia. 

 

 

 

XI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa 

riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 

 

2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov 

potvrdených obidvoma zmluvnými stranami. 

 

3. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych 

nástupcov obidvoch zmluvných strán. 

 

4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre 

bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane. 

 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami za 

súčasného splnenia podmienky podľa  paragrafu 47a občianskeho zákonníka 

 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 



 

Príloha č.1: Cenová ponuka  

 

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch ( 4 ) vyhotoveniach,  z ktorých po podpísaní  2 

obdrží objednávateľ a 2 zhotoviteľ. 

 

 

           V Jakubovej Voli dňa 16. januára 2017  V Sabinove dňa 16. januára 2017 

 

           Za objednávateľa                                                        Za zhotoviteľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

               Ing. Magdaléna Sasaráková            Ing. Pavol Šaršala 

        starostka              konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


