
ZMLUVA  O  DIELO 
 

Zmluvné strany, uvedené v čl. I. uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovení § 536 Zákona č. 

513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

I. 

Zmluvné strany 

 

 

 

1. Objednávateľ:  Obec Veľké Ludince 

    Veľké Ludince 136 

    935 65 

    IČO: 00307637 

    DIČ: 2021023730 

    V zastúpení:  Zita Cseri – starostka obce 

 

 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

 

2. Zhotoviteľ:  PRIEMSTAV LEVICE s.r.o. 

    Ul. Tabaková 36 

    934 01 LEVICE 

    IČO: 36542598 

    IČ DPH: 2020157315 

    OR SR Nitra, odd. sro. Vl.č.: 12668/N 

    Konateľ spoločnosti: Ing. Ján Kováč 

    

 

(ďalej „len zhotoviteľ“) 

 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť dodanie a montáž verejného osvetlenia pre Obec Veľké 

Ludince v rámci projektu „Rekonštrukcia a modernizácia chodníkov v obci Veľké 

Ludince„ katastrálne územie Veľké Ludince v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto 

zmluve. 

 



2. Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy v súlade s bodom 1 tohto článku od 

zhotoviteľa prevezme, zaplatí za plnenie dohodnutú cenu podľa článku V. tejto zmluvy a 

poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

 

 

 

III. 

Obsah, rozsah a spôsob plnenia 

 

1. Zmluvné strany dohodli rozsah a obsah výkonu prác nasledovne:   

Dodanie a montáž lávky pre obec Veľké Ludince „Rekonštrukcia a modernizácia 

chodníkov v obci Veľké Ludince „  

Zhotoviteľ počas realizácie diela bude dodržiavať bezpečnostné, požiarne a ostatné predpisy, 

technické normy a iné dojednania tejto zmluvy. 

2. V procese zhotovenia diela bude zhotoviteľ dodržiavať dojednania tejto zmluvy a bude sa 

riadiť pokynmi objednávateľa.  

 

IV. 

Termín plnenia 

 

 

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť uskutočniť Rekonštrukcia a modernizácia chodníkov 

v obci Veľké Ludince - vyhotovenie, dodávku spevnených plôch odovzdať predmet plnenia 

v rozsahu podľa čl. II. a III. tejto zmluvy objednávateľovi v nasledovných termínoch: do 

30.10.2014 

 

 

 

V. 

Cena za dielo 

1. Podľa ustanovení Zák. č. 18/1995 Z.z. o cenách sa zmluvné strany dohodli na cene za úplne 

dodané dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy a v zmysle uvedenej špecifikácie vo výške: 

 Suma 29.886,25 + 5.977,25 celkom s DPH 35.863.50 EUR. 

 

 



VI. 

Podklady a spolupôsobenie objednávateľa 

 

 

1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi dostupné materiály a podklady a bude spolupracovať 

pri získavaní podkladových informácií. 

2. Dodávateľ bude informovať objednávateľa o nových skutočnostiach a prípadných zmenách, 

ktoré vystali v procese riešenia problému – realizovania diela. 

 

VII. 

Fakturácia a platby 

 

1. Fakturácia sa uskutoční vo viacerých platbách nasledovne: 

29886,25  bez DPH + 5977,25 DPH, celkom: 35863,50 EUR  

2. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa ich doručenia. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu, dohodnutú v zmysle § 369 Obchodného 

zákonníka vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý deň omeškania úhrady faktúry. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje  zaplatiť zmluvnú pokutu, dohodnutú v zmysle § 369 Obchodného 

zákonníka vo výške 0,05 % fakturovanej ceny za každý deň omeškania odovzdania 

projektovej dokumentácie.  

 

 

VIII. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. Všetky zmeny a doplnky musia byť vyjadrené formou písomných dodatkov a musia byť v 

súhlasne obojstranne podpísané zmluvnými stranami. Takto podpísané dodatky sa stávajú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. Pri zastavení prác a nedokončení diela z dôvodov, ktoré nie sú na strane zhotoviteľa, má 

tento nárok na úhradu ceny, zodpovedajúcej rozsahu čiastočne vykonaného diela. 

4. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať stvárňovanie diela dohodnutou formou 

priamo so zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa. 

5. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu je povinná uhradiť 



škodu tým spôsobenú druhej strane.  

6. Objednávateľ, ani zhotoviteľ nemajú právo poskytnúť podklady, údaje, informácie ani 

finálne dielo tretej strane bez súhlasu druhej strany – v súlade so zákonom na ochranu 

autorských práv. 

7. Zmocnencami oprávnenými jednať v odborných technických otázkach tejto zmluvy sú: 

 za objednávateľa: Zita Cseri 

 za zhotoviteľa: Ing. Ján Kováč 

 

 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu. Je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, každý 

má platnosť originálu, z ktorých zhotoviteľ obdrží jeden výtlačok a predávajúci obdrží  tri 

výtlačky. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené, že nebola 

uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. 

 

 

 

Vo Veľkých Ludinciach, dňa: 24.09.2013 

 

 

 

 

 

za zhotoviteľa:        za objednávateľa: 

 

 

…..................................       …..................................... 

      Ing. Ján Kováč         Zita Cseri 

 

 


