
 
ZMLUVA O DIELO č.  20210128 

uzatvorená na základe §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
 

I. Zmluvné strany  

Dodávateľ: Erik Sedlák LAHER, Adyho 9, 937 01  Želiezovce 
   IČO: 14079526, DIČ: 1020383122, IČ DPH: SK1020383122 

Objednávateľ: Obec Veľké Ludince, č.136, Veľké Ludince 935 65 
         

II. Predmet zmluvy 
2.1 Predmetom zmluvy je dodávka a montáž STL pripojovacieho plynovodu podľa podmienok určených SPP-

distribúciou, a.s.,  vo vyjadrení k žiadosti o pripojenie OPZ  do distribučnej siete e.č. 8012260920 a podľa 
odsúhlasenej projektovej dokumentácie.   

2.2 Miesto realizácie pripojovacieho plynovodu: č.d. 656, p.č. 503/1, Veľké Ludince, k.ú. Veľké Ludince 
2.3 Dodávateľ zabezpečí všetky činnosti, ktoré sú uvedené a ocenené v predbežnom rozpočte na realizáciu 

pripojovacieho plynovodu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
2.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa platných predpisov a noriem. 
2.5 Objednávateľ je zodpovedný za vybavenie povolania na rozkopávku alebo pretlak cesty a za vytýčenie                                                                                                                 

inžinierskych sieti na vlastné náklady. 

III. Cena diela a termín realizácie 
3.1 Cena diela je určená na základe predbežného rozpočtu prác č. 20201028 zo dňa 28.01.22021 na sumu 1 987,10 

€ s DPH. Predbežný rozpočet je neoddeliteľným dodatkom tejto zmluvy.  
3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi zaplatiť zmluvnú cenu diela do 14. dní po vykonaní dohodnutej práce 

a doručení dokladu o prevedení diela. Akékoľvek práce vykonané naviac voči dohodnutému rozsahu plnenia, 
dodávateľ vykoná len na základe príkazu objednávateľa a tieto zmeny sa premietnu do konečnej ceny diela.  

3.3 Dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy ceny diela podľa geodetického zamerania skutočnej dĺžky 
prípojky a skutočne vykonaných prác, čo môže byť +- 5 % z predbežnej ceny diela!  

3.4 Termín realizácie je predmetom vzájomnej dohody a upresní sa telefonicky. 
IV. Odovzdanie diela a záručné podmienky 

4.1 O odovzdaní a prevzatí diela sa vyhotoví zápis  o odovzdaní a prevzatí vo forme písomného preberacieho 
protokolu. Predmet zmluvy sa považuje za splnený jeho riadnym ukončením bez vád a nedorobkov. 

4.2 Dodávateľ po ukončení diela pri preberacom konaní predloží objednávateľovi sprievodnú technickú 
dokumentáciu dokončeného diela. 

4.3 Ďalšie náležitosti : 
- záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov   
- záručná doba na technologické dodávky bude rešpektovať dobu zaručenú výrobcom 
- záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia uceleného celku bez vád a nedorobkov 
- ak sa pri preberaní zhotoveného diela zistia vady zavinené dodávateľom, je tento povinný ich bezplatne 

odstrániť do 5 pracovných dní, prípadne v inej vzájomne dohodnutej lehote, 
- v prípade, že sa vyskytnú vady v rámci záručnej lehoty, je dodávateľ povinný nastúpiť na ich 

odstránenie najneskôr do 5 dní od ich písomného oznámenia, prípadne v inom dohodnutom termíne.  

V. Záverečné ustanovenia 
5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán. 
5.2 Osobné údaje dotknutých osôb dodávateľ spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 

2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.  Všeobecné obchodné 
podmienky a poučenie o ochrane osobných údajov sú uvedené na web stránke www.laher.sk. Podpisom 
zmluvy objednávateľ súhlasí s obchodnými podmienkami a potvrdzuje oboznámenie sa s podmienkami 
ochrany osobných údajov. 

 
V Želiezovciach, dňa 28.01.2021                            Za dodávateľa:                                   Za objednávateľa:  

                                                           


