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ZMLUVA O DIELO 012019 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

Článok I. 

Zmluvné strany 

Objednávateľ 

Názov: OBEC STREKOV 

Sídlo:   Blatná ulica 1036/5, 941 37  Strekov   

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s., pobočka Nové Zámky  

IBAN:   SK84 0200 0000 0001 7102 1172   

IČO:   00 309 273   

DIČ:   2021060591  

IČ DPH:   --- 

Zastúpený: p. Ján Téglás, starosta obce 

Zapísaný: --- 

 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ   
Názov:   STOMON s.r.o.  

Sídlo:   Slovenská 23/B, 940 02 Nové Zámky 

Bankové spojenie: ČSOB a.s., SWIFT: CEKOSKBX  

IBAN:   SK037500 0000 0040 0219 9816 
IČO:   35927291  

IČ DPH:  SK2021981874 

Zastúpená:   Mgr. Štefan Prešinský, konateľ 

 

Zapísaný v obchodnom registri: OR Okresného súdu Nitra., oddiel Sro, vložka č. 16450/N 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa 

a objednávateľovi odovzdá nižšie špecifikované dielo: 

 

 „Odstránenie, výmena a doplnenie dopravných značiek  

Generel dopravného značenia obec Strekov“ 

 

podľa cenovej ponuky  - (príloha č. 1). 

 

2.2. Dielo bude pozostávať z:  

 

a) inštalácie zvislých dopravných značiek  

b) Zvislé nosiče budú dosahovať minimálne parametre: 

60/2 mm - Mu= 1,89 kNm, El= 32,22 kNm2, Tu= 1,47 kNm, Glt= 28,85 kNm2, SP1, pas.bezp. 0 

 

     Zvislé dopravné značky budú  nainštalované v rozsahu cenovej ponuky ( príloha č.1). 

 

2.3  Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi pred začatím prác písomne odovzdá zakreslené 

       a vytýčené všetky inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú v mieste osadenia dopravných značiek a  

       dopravných zariadení.  
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2.4 Obe zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s dohodnutým predmetom zmluvy podľa 

      predchádzajúceho odseku. 

 

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

      cenu a poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. 

 

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo samostatne, s odbornou starostlivosťou, riadne v súlade s 

požiadavkami objednávateľa v zmysle tejto zmluvy a výzvy na predloženie cenovej ponuky a 

vykonať dielo na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok uvedených v tejto 

zmluve. 

 

2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, 

vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií a ostatné nariadenia vzťahujúce sa k 

predmetu a zhotoveniu diela.  

 

III. 

Čas plnenia 

3.1   Termín začatia :        15.03. 2019     

        Termín ukončenia :        30.04. 2019  

Zhotoviteľ si splní povinnosť vykonať dielo, alebo časti diela jeho riadnym ukončením a 

písomným odovzdaním objednávateľovi. 

 

3.2   Ak zhotoviteľ vykoná dielo, alebo jeho dohodnutú časť vyzve objednávateľa k jeho prevzatiu. 

        Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo, resp. jeho časť do 3 dní od oznámenia skutočnosti o 

        ukončení a odovzdaní diela, resp. jeho časti, t.j. objednávateľ sa zaväzuje prevziať plnenie aj v  

        skoršom ponúknutom termíne. 

 

 

IV. 

Cena diela 

 

4.1. Cena diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán v zmysle prílohy č.1, tejto ZOD  s 

tým, že zmluvné strany si dohodli cenu za dielo ako pevne dohodnutú cenu, ktorú predstavuje 

suma:  7 187,68 € /slovom sedemtisícstoosemdesiatsedem eur a šesdesiatosem centov/, ku ktorej 

bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v aktuálne platnej a účinnej sadzbe z toho dodávka materiálu 

predstavuje sumu:  2 401,75  € / slovom dvetisícštyristojeden eur a sedemdesiatpäť centov/, ku 

ktorej bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v aktuálne platnej a účinnej  sadzbe   

a 

      realizácia prác predstavuje sumu:   4 785,93 € / slovom štyritisícsedemstoosemdesiatpäť eur  

     a devädesiattri centov/, ku ktorej bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v aktuálne platnej a účinnej 

     sadzbe.   

 

4.2. Priebeh fakturácie :  za dodávku materiálu do 15 dní po podpísaní zmluvy a za realizáciu prác do 15 

dní  po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. 

Splatnosť faktúr :  15 dní        

Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväznými právnymi predpismi má        

objednávateľ právo vrátiť ju do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným 

vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť 

odo dňa doručenia novej faktúry objednávateľovi. Po ukončení predmetu plnenia vyzve zhotoviteľ 

objednávateľa písomne na prevzatie predmetu plnenia, ktorý sa objednávateľ zaväzuje prevziať 

najneskôr do 3 dní po obdržaní písomnej výzvy. 

 

4.3. Cenová ponuka zahŕňa stavebné stroje, náradie a všetok materiál potrebný k realizácii prác a 

dodávok, zahŕňa presuny materiálov v rámci staveniska, dovoz materiálov na stavenisko, odvoz a 

likvidáciu vyprodukovaného odpadu a obalového materiálu a dodanie služieb a tovarov 

definovaných v čl. II tejto zmluvy.  
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4.4. O prevzatí diela, alebo jeho časti podľa prílohy č.1 vyhotovia zmluvné strany preberací protokol, 

ktorý potvrdia oprávnené osoby.  

 

4.5. Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotoveného diela po uhradení faktúry podľa ods. 3.2 tohto 

článku zmluvy. Objednávateľ je povinný zabezpečiť účinnosť tejto výhrady vlastníctva voči tretím 

osobám. V prípade porušenia tohto záväzku objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu. 

 

V. 

Súčinnosť objednávateľa a zhotoviteľa a vady diela 

 
5.1. Objednávateľ je povinný vyvinúť úsilie na vytvorenie podmienok realizácie zmluvy, ktoré 

vyplývajú z jeho zmluvného postavenia, predovšetkým zabezpečiť stavebnú pripravenosť a 

poskytnúť zhotoviteľovi bez problémov súčinnosť, ktorá je  potrebná pre vecné, obsahové, 

kvalitatívne a kvantitatívne realizovanie výkonov a ich úspešné plnenie, poskytnutia potrebných 

konzultácií a včasné, úplné a pravdivé poskytovanie podkladov pre zhotoviteľovu činnosť, a to buď 

osobne, alebo prostredníctvom poverených osôb. 

 

5.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi zabezpečený priestor na uskladnenie materiálu. 

 

5.3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi odber vody pre stavebné práce. Objednávateľ 

určí miesto odberu vody.   

 

5.4. Zjavné vady, t.j. viditeľné vady a nedorobky diela musí objednávateľ reklamovať pri preberaní 

diela v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, najneskôr však do tridsať dní po prevzatí diela. 

 

5.5. Prípadné vady zistené pri preberaní, ktoré nebránia prevzatiu diela, odstráni zhotoviteľ bez   

zbytočného odkladu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

5.6. Objednávateľ poveruje ako kontaktnú osobu prioritne p. Ladislava Popellára, e-mailová adresa: 

popellar.ladislav@strekov.sk  počas celej doby výstavby. 

 

5.7. Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží objednávateľovi zoznam technikov,  resp. zoznam 

pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela. 

 

5.8. Po ukončení realizácie diela resp. v prípade ukončenia tejto zmluvy odstúpením je zhotoviteľ 

povinný uvoľniť stavenisko a odstrániť z neho všetky veci vo vlastníctve zhotoviteľa. 

 

 

VI. 

Zodpovednosť za vady, záruka 

 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že 

počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 

povinností. 

 

6.3. Reklamácie vád plnenia je objednávateľ povinný uplatniť písomne u zhotoviteľa bez 

zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady odstrániť bez zbytočného 

odkladu, resp. po obdržaní písomnej reklamácie dohodnúť s objednávateľom postup 

odstránenia vád. 
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VII. 

Zmluvné pokuty 

 

  

7.1 Za omeškanie s odstránením vád po odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia si môže objednávateľ 

uplatniť zmluvnú pokutu v sume 5,00 € za každý deň omeškania. 

 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 
8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého pracovníci 

zhotoviteľa a objednávateľa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. 

Na každý zápis v stavebnom denníku je zmluvná strana, na ktorú je zápis smerovaný, povinná sa do 

troch dní  k zápisu vyjadriť. Pokiaľ tak v uvedenej lehote neurobí, považuje sa, že so zápisom 

súhlasí. 

 

8.2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť a obsahu tejto zmluvy vo vzťahu k tretím 

osobám. 

 

8.3. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

8.4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť len písomnou formou a to dodatkami k zmluve. 

 

8.5. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 

8.6. Akékoľvek spory a nároky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sa budú riešiť 

predovšetkým rokovaním a dohodou zmluvných strán v dobrej viere a s dobrým úmyslom. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce z tejto 

zmluvy alebo s ňou súvisiace nevyriešia dohodou, rozhodne o nich vecne a miestne príslušný súd. 

 

8.7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne 

oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a dostatočne určitým spôsobom 

vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená ani v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, a že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať a ich 

spôsobilosť nie je ničím obmedzená, čo zmluvné strany nižšie potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno 

vyhotovenie. 

 

 

 

 

 

V Strekove, dňa: 08.03.2019                           V Nových Zámkoch, dňa: 08.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

   

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

        objednávateľ                             zhotoviteľ                            
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Príloha č.1 

 

Cenová ponuka 
„Odstránenie, výmena a doplnenie dopravných značiek Generel dopravného značenia obec 

Strekov“ 

1. Predaj príslušenstva 

Dopravná značka 

reflexná, základný rozmer 

Počet J.C. Spolu bez 

DPH  

FeZn rúra  3,50 m  85 22,75 1 933,75 

FeZn rúra  3,00 m  24 19,50    468,00 

Spolu bez DPH   2 401,75 

DPH   20%    480,35 

Spolu s DPH        2 882,10 

 

2. Montážne práce 

Popis Počet J.C. Spolu bez 

DPH  

Osadenie a montáž cestnej zvislej 

dopravnej značky na stĺpik, stĺp, 

konzolu alebo objekt – vrátane 

materiálu a prepravných 

nákladov 

 

 

117 

 

 

43,00 

 

 

5 031,00 

Montáž DZ na jestvujúci stĺpik 56 4,70   263,20 

Odstránenie nosiča DZ 5 4,70           23,50 

 

 

Spolu bez DPH    5 317,70 

Zľava -10%    -531,77 

Po zľave bez DPH        4 785,93 

DPH   20%   957,19 

Spolu s DPH        5 743,12 

 V Nových Zámkoch dňa   16.11. 2018              
 

                                                                                                 Mgr. Štefan Prešinský  

                                                                                                           konateľ 

 


