
Zmluva o dielo č.2/2020 

Uzavretá podľa § 536 a následne zákona č.513/91 Zb. 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ  Obec Rochovce 

 adresa   Rochovce 150 

    049 36  Rochovce 

 zastúpený  Ing.Stanislav Levrinc, starosta obce 

 bankové spojenie  

 č.ú.    

 IČO   00328723 

 DIČ   2020937083 

 

1.2. Zhotoviteľ  Ing.Dobos – DOBART  s.r.o. 

 adresa   Rudná 353, 048 01  Rožňava 

 zastúpený  Ing.Dobos Dionýz – konateľ 

 bankové spojenie SLSP a.s., pobočka Rožňava 

 č.ú.   SK19 0900 0000 0000 9963 6024 

 IČO   31648185 

 DIČ    2020500405 

 IČ DPH  SK 2020500405 

 

 

II. 

Predmet plnenia 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce na oprave poškodeného mosta – havarijný 
stav.  Rozsah, výmera i druh práce je podľa cenovej ponuky. Prípadné zmeny (rozsahu, 

druhu) a nepredvídané skutočnosti majúce vplyv na cenu a lehotu diela sa dojednajú osobitne 

nad rámec tejto zmluvy. 

 

 

III. 

Východiskové podklady a údaje 
 

3.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je: 

- cenová ponuka zo dňa 30.06.2020 spracovaná na základe poskytnutých podkladov. 

 

 

IV. 

Čas plnenia 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch: 

Začatie:   Ihneď po výzve objednávateľa  

Zhotoviteľ oznámi SPP- distribúcia a.s. o začatí prác na oprave poškodeného mosta – 

havarijný stav. 

Dokončenie: Najneskôr do 10 pracovných dní od odovzdania výzvy. 



 

4.2 Ak zhotoviteľ pre prekážky na strane objednávateľa alebo v dôsledku okolností, ktoré 

nebolo možné predvídať v čase uzavretia tejto zmluvy (vyššia moc – napr. nepriaznivé 

poveternostné podmienky a pod., ktoré sú v rozpore s technologickými postupmi a 

podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude môcť plynule alebo 

vôbec vykonávať práce na zhotovení diela, termín ukončenia prác sa predĺži o počet dní, 

počas ktorých sa nemohli realizovať práce na diele alebo jeho časti. O dobu zdržania sa 

predĺži termín ukončenia prác. Uvedená skutočnosť bude zapísaná v stavebnom denníku. 

  

4.3 Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je 

podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatkov k 

tejto zmluve, ktoré budú číslované, datované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch 

zmluvných strán a stanú sa tak neoddeliteľnou  súčasťou zmluvy. 

 

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu. 

 

V. 

Cena 

 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, v rozsahu čl.II tejto zmluve je stanovená dohodou 

zmluvných strán na základe cenovej ponuky. 

 

5.2 Cena za predmet zmluvy je: 

 Cena bez DPH     2 100,00 € 

 DPH 20%         420,00 € 

 CELKOM      2 520,00 € 

 

 

VI. 

Platobné podmienky 

 

6.1 Cenu za predmet  zmluvy uhradí objednávateľ vrátane DPH podľa dodávateľom 

vystavenej faktúry. 

 

6.2 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní 

 

VII. 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 

7.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 

zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy 

7.3 Záručná doba je päť rokov odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a 

zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v čo najkratšom čase – nástup do 

1.týždňa. 



 

VIII. 

Podmienky zhotovenia diela 

 

 

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami: 

I. Odovzdanie a preberanie prác 

1. Zhotoviteľ po vykonaní stavebných prác (najneskôr do termínu ukončenia 

diela) odovzdá objednávateľovi dielo. 

 

II. Stavebný denník 

1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ. Do denníka sa budú zapisovať všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. 

 

IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1 Investor zaručuje starostlivosť o dielo v čase jej prevádzky náležitosťou dobrého 

hospodára 

9.2 Meniť, alebo dopĺňať text a obsah zmluvy je možné len písomnou formou, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

9.3 Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode odstúpiť od plnenia ustanovení zmluvy, ak sa 

ich plnenie stane nemožným 

9.4 Ak nie je dohodnuté inak, táto zmluva sa riadi podľa ust. Obchodného zákonníka SR 

9.5 Táto zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých si 2 ponechá objednávateľ a 1 

zhotoviteľ. 

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje prejednať zásah do podpery chráničky rozvodu plynu pri moste 

pred zahájením prác s SPP- distribúcia, a.s.   

 

 

 

V Rožňave, dňa 02.07.2020 

 

 

 

 

 

   

 

 

 ……………………..     ………………………. 

    Objednávateľ           Zhotoviteľ 

 

 

 


