
ZMLUVA  O DIELOČ. 1/2020   
 

uzatvorená  podľa  § 536  a následných  Obchodného  zákonníka  č. 513/1991 Zb.  v znení  

neskorších  predpisov 
 

  
Uzatvorená medzi: 
 

OBJEDNÁVATEĽ          Obec Mlynárovce 

                                       090 16  Mlynárovce 

                                       Zastúpený:  Peter Kidala – starosta obce 

                                       IČO:  00330787 

   Tel.:  0910319695 

                                       e-mail:  obecmlynarovce@gmail.com                        
  

a 

 

ZHOTOVITEĽ:                H.K.K. mont, s.r.o.  

                                         Festivalová 709/5, 089 01  Svidník 

                                         zapísaný v OR SR Prešov, Oddiel s.r.o.  Vložka č. 18170/P 

                                         Zastúpený:  Rastislav Kundrat – konateľ spoločnosti 

                                                             Ľuboš Kost – konateľ spoločnosti 

                                         IČO:   36723185           DIČ:   2022299873 

      IČ DPH: SK2022299873 

                                         Bankové spojenie:  VÚB a.s. Svidník 

                                         Číslo účtu2255170553/0200 

                                         Tel:     0905895840      

                                         e-mail: hkkmont@gmail.com 

                                                   

I. 

PREDMET DIELA 

1.  Zhotoviteľ  sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu „Výstavba mostu v obci Mlynárovce“ 

 v rozsahu podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2.    Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť jeho cenu. 

 

II. 

ČAS ZHOTOVENIA DIELA A ZÁRUKA 

1.   Začatie:            9.10.2020 

      Ukončenie:      30.11.2020     
     
2. Termín ukončenia je závislý od finančných možnosti objednávateľa a bude riešený dodatkom k zmluve. 

3. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela od jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom 36 mesiacov 

za práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 

4. V prípade výskytu závady v záručnej dobe bez zavinenia užívateľa alebo tretej osoby je zhotoviteľ 

povinný túto odstrániť bez nároku na úhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jej odstránením. 

  

III. 

CENA DIELA 

1.   Za zhotovenie prác zaplatí  objednávateľ  zhotoviteľovi dohodnutú  cenu: 

      Cena prác celkom bez DPH .........................................................................26 691,95  €          

      DPH  20  % ............................................................................................... 5 338, 39  €                          

      ========================================================================= 

      Cena prác celkom vrátane DPH ...............................................................32 030,34  € 
       
      Slovom: Tridsaťdvatisíctridsať eur  34 centov                                    
   
2.  V cene za zhotovenie diela je zahrnutá cena práce a materiálov použitých na zhotovenie diela a DPH 

v čase spracovania ponuky. 
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3.   K zmene tejto ceny môže dôjsť na základe požiadavky objednávateľa a to pri zmene materiálov, pri 

zmene špecifikácie a rozsahu vykonávaných prác, prípadne pri zmene DPH.  
 

 

IV. 

FAKTURÁCIA A PLATENIE DIELA 

1.  Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu na vykonávanie predmetu zmluvy.  

2.   Vykonané  práce  budú  fakturované  podľa odsúhlaseného súpisu vykonaných prác a dodávok. Úhrada 

faktúry sa vykoná prevodným príkazom v prospech bankového účtu dodávateľa. 

3.  Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložená faktúra musí obsahovať 

všeobecne platné náležitosti účtovného dokladu. 

4.   Lehota splatnosti faktúry je do 14 dní od doručenia objednávateľovi. 

5.   Zhotoviteľ  je platcom DPH. 
                                                     

V. 

POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA A OBJEDNÁVATEĽA 

1. Pracovníci zhotoviteľa musia rešpektovať bezpečnostné a  protipožiarne predpisy objednávateľa 

a zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a pracovnú spôsobilosť svojich zamestnancov. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za preukázané a vyčíslené škody spôsobené jeho zamestnancami počas 

zhotovenia diela. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi bezplatne sociálne zázemie pre pracovníkov 

v nevyhnutnom rozsahu. 
 

VI. 

ZMLUVNÉ POKUTY 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách: 

a) pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia diela zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %  z ceny diela za každý deň omeškania, 

b) pri omeškaní objednávateľa so zaplatením mesačných faktúr zaplatí objednávateľ zmluvnú pokutu vo 

výške  0,05  %  z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 
 

 

VII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1.  Pokiaľ v tejto zmluve  nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy  zmluvných  strán  sa  riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, vrátane ukončenia zmluvného vzťahu a riešenia sporov. 

2.  Túto zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov uzatvorených medzi oboma 

zmluvnými stranami. 

3.   Zmluvný  vzťah je možné ukončiť písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Táto musí 

byť druhej zmluvnej strane doručená, s výpovednou lehotou  1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej strane doručená. 

4.   Zmluvný  vzťah  je  možné  ukončiť  písomnou  dohodou   oboch   zmluvných  strán, zmluvný vzťah sa 

končí ku dňu uvedenému v dohode. 

5.   Pri ukončení  zmluvných  vzťahov z viny objednávateľa uhradí tento zhotoviteľovi rozpracovanosť diela 

a ostatné preukázateľné vzniklé náklady v súvislosti s prípravou a zabezpečovaním realizácie diela. 

6.   Táto  zmluva je vyhotovená  v dvoch  vyhotoveniach, pričom dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. 

7.   Cenová ponuka je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

8.  Zmluvné  strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, jej zneniu porozumeli a na znak 

súhlasu zmluvu podpísali. 
 

      V Mlynárovciach dňa:  7.10.2020 

 

       Za objednávateľa:                                                                      Za zhotoviteľa: 
  

 

 

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

                                                                                                                      


