
                Z M L U V A   O   D I E L O  
 

uzatvorená podľa obchodného zákonníka č.513/91 Zb.par.536 a následných ustanovení 

súvisiacich s prípravou a realizáciou akcie podľa predmetu plnenia 

tejto zmluvy. 

 

Čl. 1  Zmluvné strany: 

         1.1 Zhotoviteľ:         Dušan Lizák 

                                Nešporova 22 

                                036 01 Martin 

 

                                Štatutárny orgán: Dušan Lizák  

                               Zástupca vo veciach technických: Ing. Zdeno Kubáň 

                                IČO: 17 849 586 

    DIČ: 1020485169 

    IČ DPH: SK1020485169 

                                bank. spojenie: SLSP-Martin 

                                č.ú.: 0061347155/0900 

IBAN: SK6009000000000061347155/0900 

 

 Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel: Firmy, vložka č: 132/L 

 

1.2 Objednávateľ:  Obec Hrnčiarske Zalužany 

 Hlavná 90 

 980 12, Hrnčiarske Zalužany 

 

    Štatutárny orgán: Ing. Branislav Nociar - starosta 

    IČO: 00318795 

    DIČ: 2021230211 

    IČ DPH: - - -  

    bank. spojenie: Prima banka, a.s. Lučenec 

    č.ú.: 6049984001/5600 

    IBAN: SK26 5600 0000 0060 4998 4001 

 

      

 

Čl. 2  Predmet zmluvy: Oprava plochej strechy na objekte: Obecný úrad Hrnčiarske Zalužany 

                                              

                                           

Čl. 3  Čas plnenia: 

 Termín začatia:  do 14.dní od podpisu zmluvy /v závislosti od poveternostných vplyvov/. 

 Termín ukončenia:  do 14.dní od začatia prác /v závislosti od poveternostných vplyvov/. 
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Čl. 4  Cena predmetu plnenia: 

4.1 Cena za zhotovenia diela v rozsahu  tejto zmluvy je dojednaná dohodou 

                 zmluvných strán podľa par.3 zák.č.18/96 Zz.o cenách na základe kalkulácie  

                 nákladov a technologického postupu – cenová ponuka zo dňa 16.09.2015. 

 

 

Cena za prevedenie diela: Obecný úrad Hrnčiarske Zalužany – oprava plochej strechy 

 

   4 999,95 € 

DPH 20%       999,99 € 

SPOLU v EUR   5 999,94 € 

 

 

Cena s DPH dohromady je 5 999,94 €. 

         

             4.2 Cena za vykonané práce podľa prílohy č.1 k tejto zmluve bude fakturovaná v súlade 

so zák.č.18/1996 Zb. v dohodnutej cene 5 999,94 €. 

              

Čl. 5 Vady diela 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia 

reklámacie objednávateľa a vady odstrániť čo najkratšom technicky možnom čase. 

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 

jej zistení písomnou formou u zhotoviteľa. 

5.4 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečne. 

 

Čl. 6  Fakturácia 

6.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ustanovení zákona č. 

18/96    Z.z. o cenách ako zmluvná cena, vo výške 5 999,94 €.         

6.2  Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v termíne do 31.12.2015. 

6.3 Za každý deň omeškania splatnosti faktúry zhotoviteľ môže požadovať zaplatiť 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela. 

 

Čl. 7  Osobitné ujednania: 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje kvalitne, včas a v dohodnutej cene vykonať práce uvedené v 

tejto zmluve /podľa poveternostných podmienok/. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone predmetu plnenia zabezpečiť a dodržať 

bezpečnostné opatrenia. 

7.3 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl.2. po termíne uvedenom v čl.3. zaplatí 

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

7.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl.5 zaplatí zmluvnú pokutu 

vo výške 17 € za každý deň omeškania. 

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto dohody, vrátane 

uznania dlhu alebo akýchkoľvek iných dojednaní alebo porušení, budú riešené pred Stálym   
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rozhodcovským súdom zriadeným spoločnosťou  Slovenská rozhodcovská, a.s. so sídlom 

Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava, IČO:35922761, zapísanou v obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.3530/B (ďalej len „rozhodcovský súd“), podľa 

vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že rozhodnutie 

rozhodcovského súdu je pre nich záväzné a že sa takémuto rozhodnutiu podrobia.  

7.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy pristupovať s odbornou 

starostlivosťou, a zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy technické normy a 

podmienky tejto zmluvy. 

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi na budove pri plnení 

predmetu zmluvy. Tieto škody je povinný uhradiť v plnom rozsahu.   

7.8 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť, ktorá je potrebná na vykonanie 

predmetu plnenie a to na základe prerokovanej požiadavky  zhotoviteľa. 

7.9 Práce mimo tejto zmluvy môže objednávateľ žiadať len osobitnou objednávkou a tieto 

práce budú predmetom písomnej dohody, ktorá bude tvoriť súčasť tejto zmluvy, so zreteľom 

na ich prípadný vplyv na termín ukončenia predmetu plnenia. 

7.10 Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonané práce 5 rokov /60 mesiacov/ ako záruku na 

dielo. 

7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade reklamácie zabezpečí včasné odstránenie vád. 

7.12 Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené mechanickým poškodením, nevhodnou 

montážou ďalších zariadení. 

7.13 Zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, v ktorých jedno vyhotovenie obdrží 

zhotoviteľ a dve vyhotovenia objednávateľ. 

7.14 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce. 

          

          

V Hrnčiarskych Zalužanoch,                   V Hrnčiarskych Zalužanoch, 

  dňa: 27.9.2015                                                                dňa: 27.9.2015    

 

 Zhotoviteľ:                                                                     Objednávateľ: 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------                               ------------------------------------------ 

               Dušan Lizák                                                         Ing. Branislav Nociar - starosta 

 

 

 

 

 

 

 



ROZPOČET Príloha č.1

Stavba: Obecný úrad Hrnčiarske Zalužany Objednávateľ: Obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany

Objekt: Obecný úrad Zhotoviteľ: Dušan Lizák - DAVSTAV, Nešporova 22, 036 01 Martin

Dátum: 16.9.2015

Množstvo Jednotková Cena 

ČP                                           Popis prác MJ celkom cena celkom

/m2; mb; ks/ /€/ /€/

1 Vyčistenie strešného plášťa m2 713,00 0,03 20,19

2 Penetrácia vertikálnych častí atikového múru a atikového plechu - dodávka + montáž m2 34,00 0,99 33,66

3 Vyspravenie podkladu /vyrezanie bublín, vysušenie, natavenie spodnej hydroizolácie/ - dodávka + montáž m2 5,00 10,00 50,00

4 m2 750,00 6,20 4650,00

5 Demontáž a následná montáž hromozvodu kpl 1,00 0,00 0,00

6 Lištovanie hydroizolácie vytiahnutej na komínové teleso - dodávka + montáž m 0,00 3,33 0,00

7 Dopravné náklady kpl 1,00 99,00 99,00

8 Presun hmôt a zdvíhacie práce kpl 1,00 147,10 147,10

Súčet 4 999,95 €

* Záručná doba na prácu a použitý materiál je 5 rokov. DPH 20% 999,99 €

Cena s DPH 5 999,94 €

Dušan Lizák, Nešporova 22, 036 01 Martin

Tel: 0903 500 707,  0903 763 602,  0911 763 602

Fax: 043/4222 005,  043/429 55 77, 043/422 41 22

E-mail: davstav@gmail.com

Web: www.davstavmt.sk

Natavenie hydroizolácie mat. HYDROBIT V 60 S35 resp. ekvivalent /vytiahnutá až na vonkajší okraj atikového plechu/ - dodávka + montáž



 


