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ZMLUVA O DIELO 

na realizáciu diela s názvom:  

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Píla“ 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

1. Objednávateľ:  

Názov: Obec Píla 

Sídlo: Píla č. 174 
   985 53 p. Mýtna 

Zastúpený:  Ing. Ľubomír Aláč – starosta obce (vo veciach technických a zmluvných)  

IČO:  00 316 300     

DIČ:  202 123 7262   

Kontakty: tel.:  047 43 97 104  

  e-mail: pilaobec@gmail.com 

ďalej ako „Objednávateľ“ 

 

2. Zhotoviteľ:    

Názov:  CEDO – P, spol. s r. o. 

Sídlo:  Janka Kráľa 1 
960 01 Zvolen 

Zastúpený: Ing. Jozef Martinský, konateľ spoločnosti 
IČO:   46 209 336 
DIČ:   202 329 2810 

Kontakty: tel.:  0917 861 927 

  e-mail: info@cedo-p.sk 

Zapísaný:   Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26355/S 

ďalej ako „Zhotoviteľ“ 

 
Článok č. I 

Predmet zmluvy 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej súťažnej cenovej ponuky zo dňa 30. júna 2020, kto-

rá bola vyhodnotená Objednávateľom ako najvýhodnejšia, v rozsahu a za podmienok Výzvy na predlo-

ženie cenovej ponuky vyhlásenej dňa 22. júna 2020 a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve 

vykoná a zabezpečí pre Objednávateľa dielo – stavebné práce predstavujúce „Rekonštrukciu miest-

nych komunikácií v obci Píla“, okres Lučenec.  

1.2 Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác predstavujúcich rekonštrukciu existujúcej cestnej 

komunikácie vo vlastníctve Objednávateľa. Súčasťou rekonštrukčných prác sú práce spojené s odvod-

nením komunikácie a následne s asfaltovaním vybranej časti cestnej komunikácie. 
 

Súčasťou predmetu zmluvy sú nasledovné stavebné práce: 

- výkop ryhy do šírky 400 mm – 26 m3, 

-  vodorovné premiestnenie výkopku – 26 m3, 
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- príprava lôžka pod potrubie – 15 m3, 

-  dodanie PVC kanalizačných rúr – DN 300, 6 m, 10 ks, 

- montáž kanalizačného potrubia – 60 m,  

- dodanie štrkodrvy – frakcia 0 – 63 mm – 20 t, 

-  zásyp ryhy – 22 m3, 

- šachta z prostého betónu,  

- odvodňovací betónový žľab – 3 ks,  

- osadenie betónového žľabu, 

- obnova asfaltového krytu – 240 m2 

Cenová ponuka vo forme oceneného zadania výkaz výmer tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy a je jej neoddeli-
teľnou súčasťou. 

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a 

Zhotoviteľovi poskytne dojednané spolupôsobenie. 

1.4 Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a 

výkonov v stavebnej časti projektu. 

1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

Článok č. II 

Ďalší záväzok zhotoviteľa 

2.1 Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dojednania tejto 

Zmluvy. 

2.2 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy preberá zodpovednosť za všetky aktivity súvisiace so zhotovením 

diela, postupuje s maximálnou zodpovednosťou a za dodržania všetkých podmienok a pravidiel BOZP. 

Článok č. III 

Čas plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá Objednávateľovi predmet plnenia podľa Článkov I. a II. tejto Zmluvy  

v termíne najneskôr do 15. augusta 2020. 

3.2 Práce predstavujúce predmet zákazky začnú najskôr po podpise tejto Zmluvy a nadobudnutí jej účin-

nosti, t.j. deň po zverejnení na internetovom sídle Objednávateľa.  

3.3 Dodržanie termínu ukončenia a odovzdania diela je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

Objednávateľa dojednaného v tejto Zmluve. Po dobu meškania Objednávateľa s poskytnutím spolupô-

sobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať dielo v dojednanom termíne. 

3.4 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia, t.j. na časti miestnej komunikácie, ktorá je situovaná 

na parcele č. 2417/1 C-KN, kultúra: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 384 m2, evidovaná na LV 

č. 376. 

Článok č. IV 

Cena a platobné podmienky 

4.1 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo v rozsahu Článku I. a II. je spracovaná v súlade so záko-

nom č. 18/1996 Z. z. o cenách.  

4.2 Cena za kompletnú dodávku je:   

Cena bez DPH: 10 407,50 Eur 

DPH:    - 
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Cena celkom: 10 407,50 Eur, slovom desaťtisíc štyristosedem celých eur a päťdesiat  centov.   

Cena je konečná, Dodávateľ nie je platcom DPH 

4.3 Ak dôjde k zániku Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, vzniká Zhotoviteľovi nárok na úhradu 

vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda  

o cene, požiada Zhotoviteľ súd o rozhodnutie. 

4.4 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená Zhotoviteľom po ukončení stavebných prác a ich 

protokolárnom odovzdaní Objednávateľovi.   

4.5 Splatnosť faktúry bude 15 dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi.  

4.6 Faktúra bude obsahovať tieto údaje: 

– označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, 

– číslo zmluvy alebo jej dátum, 

– číslo faktúry, 

– deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

– označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

– fakturovanú sumu, 

– označenie diela, 

– pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

4.7 Súčasťou faktúry bude výkaz výmer predstavujúci Zhotoviteľom vykonané a odovzdané práce a Objed-

návateľom prevzaté práce. 

4.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednávateľ je opráv-

nený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 

lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi 

Článok č. V 

Zodpovednosť za vady, záruka 

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa tejto Zmluvy a predloženej cenovej ponuky 

v zmysle Výzvy predloženej v rámci procesu verejného obstarávania. 

5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady vznik-

nuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

5.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli po odovzdaní diela mechanickým poškodením počas 

užívania predmetu, alebo boli spôsobené nesprávnou údržbou počas záručnej doby. 

5.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi. 

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (vady diela) bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však v lehote do 14 dní od uplatnenia reklamácie s ohľadom na poveternostné a technické 

podmienky. 

5.6 Predmetom dodávky nie je ani výroba, či dodávka technickej dokumentácie, alebo inej dokumentácie 

týkajúcej sa predmetného diela. 

Článok č. VI 

Zmluvné pokuty 

6.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za 

každý deň prekročenia lehoty stanovenej v Článku č. III, ods. 3.1 Zmluvy. 
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6.2 Keď je Objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zaplatiť 

Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň meškania. 

Článok č. VII 

Záverečné ustanovenia 

7.1 Túto Zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

7.2 Keď dôjde po uzavretí Zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola Zmluva uzavretá,                                                                                                                                                                                                                                                                                               

zmluvné strany sa zaväzujú upraviť Zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou  

v Dodatku. 

7.3 Na predmet tejto Zmluvy sa nevzťahujú vlastnícke práva Zhotoviteľa. Dielo sa stáva po odovzdaní Zho-

toviteľom a uhradení finančných nárokov Objednávateľom majetkom Objednávateľa. 

7.4 Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ dostane dve a Zhotoviteľ jedno vy-

hotovenie, každé vo forme originálu. 

7.5 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je: 

Príloha č. 1: Rozpočet – ocenené zadanie výkaz výmer 

7.6 Zmluva je platná podpísaním obidvomi zmluvnými stranami a účinná deň nasledujúci po dni zverejne-

nia na internetovom sídle Objednávateľa.  

V Píle dňa 10. júla 2020 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________     _________________________ 

                           Objednávateľ             Zhotoviteľ            

                    Ing. Ľubomír Aláč, starosta         Ing. Jozef Martinský, konateľ 
                    (za Obec Píla)                           (za CEDO – P, spol. s r. o.) 


