
ZMLUVA O DIELO  

uzavretá podľa par.536 a nasl. zákona č.513/1991  Zb./Obch.zákonníka/ 

___________________________________________________________ 
 

Zmluvné strany: 
 
Objednávate ľ:    Obec Červený Kláštor 
                           OcÚ č. 65, 059 06 Červený Kláštor, okr. Kežmarok   
                            Štatutárny zástupca  : Ing. Štefan Džurný, starosta obce 
                            Zástupca k rokovaniam vo veciach 
                            a/ technických          :  Ing. Štefan Džurný 
                        b/ zmluvných           :  Ing. Štefan Džurný 
                          IČO                         : 00326135 
                          DIČ                    : 2020 697 118 
                          Bankové spojenie  : VÚB, a.s. 

 Číslo účtu              : 29624562/0200 
                                        IBAN                      : SK14 0200 0000 0000 2962 4562                      
                                        BIC/SWIFT            :  SUBASKBX                 

 Tel                         :  052/4181291 
 

 
Zhotovite ľ:  obchodné meno:   Vasil Labant 
   sídlo:       Veľký Lipník č.39 

zastúpenie:      Vasil Labant 
   IČO:       35398825 
   DIČ:      1023509542 
                                      Bankové spojenie:   
   Číslo účtu:        
                                      IBAN:     
                                      BIC/SWIFT:             
   Tel.:                         
 
 

Čl. 1 
Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie prác (zhotovenie výrobku a jeho dodávka): Revitalizácia 
oddychovej a  náu čnej zóny nábrežia Dunajca v obci Červený Kláštor - časť: „výroba 
a dodávka prvkov drobnej architektúry “ podľa ponuky zo dňa 18.05.2015 doručenej 
objednávateľovi dňa 18.05.2015, a za podmienok vyhlásenej verejnej súťaže obstarávateľa zo dňa 
11.05.2015. T.j. výroba a dodávka 4ks drevených lavičiek z dubového masívu a 12ks drevených 
košov  z dubového masívu, podľa vydodanej projektovej dokumentácie objednávateľom. Jednotlivé 
zmeny oproti projektovej dokumentácii budú odkonzultované s objednávateľom vopred. 

2. Ďalšie špecifikácie: Výrobky budú povrchovo ošetrené náterom proti  škodcom, povrchovým náterom 
hnedej farby v odtieňoch podľa výberu verejného obstarávateľa - odolnej voči ultrafialovému žiareniu 
a finálne upravené vodevzdorným  lakom. 

3. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť výrobky vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na 
vlastné náklady a objednávateľ sa zaväzuje bezvadné výrobky prevziať a zaplatiť cenu uvedenú v čl. 
III tejto zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve. 

4. Miestom prevzatia predmetu zmluvy: obec Červený Kláštor s.č. 65 
 
.  
 

Čl. 2 
Termíny realizácie 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch: 
a) termín ukončenia prác a dodávka :do 15 –ich dní od vystavenia záväznej objednávky 

objednávateľom 
 

Čl. 3 
Cena diela 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. I tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. nasledovne: 

  
P.č. Názov výrobku Jed. cena € Počet ks Cena v € 
1. Lavička 235,0   4    940,0 
2. Kôš 120,0 12 1 440,0 

 
2. Cena za celý predmet podľa článku I. činí : 

- cena spolu  2 380,00 €  (slovom:   dvetisíctristoosemdesiat eur) 
3. Cena obsahuje aj dopravu výrobkov na miesto prevzatia – OcÚ Červený Kláštor 65 
4. Dohodnutá cena podľa článku 3 sa zmení len v prípade zvýšenia dohodnutého rozsahu predmetu 

zmluvy po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami.  
 

Čl. 4 
Platobné podmienky 

1. Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom v dvoch 
rovnopisoch po ukončení a dodávke výrobkov 

2. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu uvedenú čl. 3 ods. 2 tejto zmluvy na základe odovzdávacieho 
protokolu a vystavenej faktúry do 15 dní  po odovzdaní predmetu zákazky a to formou 
bezhotovostného platobného styku 

3. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu. 
 
 

Čl. 5 
Záručná doba 

Záručná doba vydodaných výrobkov je 36 mesiacov  a začína plynúť dňom prevzatia objednávateľom 
 

Čl. 6 
Odstúpenie od zmluvy 

Pre odstúpenie od zmluvy platia § 345-351 Obchodného zákonníka. Resp. od tejto zmluvy je možné 
odstúpiť zo strany objednávateľa,  v prípade zistenia možných nezrovnalostí v procese verejného 
obstarávania a to najneskôr pred vystavením záväznej objednávky pre zhotoviteľa. 
 

Čl. 7 
Náhrada škôd a nákladov 

Pri uplatnení úhrady škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373-386 
Obchodného zákonníka. 
 

Čl. 8 
Riešenie sporov 

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou zmieru 
prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že spor nevyrieši zmierom, je 
oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd. 
 

Čl. 9 
Zmluvné pokuty 

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením: 
a) za neukončenie diela podľa čl. I. vo výške 0,05% z ceny diela za každý začatý deň omeškania. 

V prípade omeškania zhotoviteľa o viac ako 14 dní vzniká právo objednávateľa od zmluvy 
odstúpiť 



2. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania za nezaplatenie faktúry v zmluvnom 
termíne vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 
Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, z toho jedno vyhotovenie je pre zhotoviteľa a jedno 

vyhotovenie je pre objednávateľa. 
2. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, 

ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
4. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 
a) Obec Červený Kláštor zverejní na webovom sídle obce, alebo 
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže 

účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku. 
5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 

1 Občianskeho zákonníka). 
6. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Obec vydá 

účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 
7. Zhotoviteľ vyjadruje podpisom tejto zmluvy súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov 

v rozsahu, v akom sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 
8. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú osoby 

oprávnené v mene zmluvných strán konať. 
 
 

V Červenom Kláštore dňa 26. 5. 2015 
 
 
 

 
 
___________________                                                                          _________________ 
         zhotovite ľ                                                         objednávate ľ 
                                                      Obec Červený Kláštor 

                                              zastúpená starostom obce 
 
 


