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Zmluva o dielo 
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:     Obec Lúč na Ostrove 

Sídlo:      Obecný úrad 

      Veľká Lúč č. 20 

930 03 Lúč na Ostrove 

Zastúpená:     Mgr. Ladislav Kiss – starosta obce 

IČO:      00305561 

 

a 
 

Zhotoviteľ:     GSP – STAV, s.r.o.   

Sídlo:      Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda 

Štatutárny zástupca:     Štefan Gavlíder - konateľ spoločnosti                                         

IČO:      44535031     

DIČ:       2022744262                                       

IČ DPH:     SK2022744262 

 

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 23092/T 

Bankové spojenie:                  

Číslo účtu:       

       

 

Čl. II.  

Predmet zmluvy a plnenia 

 

1. Predmetom zmluvy je realizácia diela:  

„Realizácia hydroizolácie plochej strechy Kultúrneho domu“ 

2. Realizácia diela sa uskutoční podľa výkazu výmer, ktorá tvorí prílohu    k tejto zmluve, 

s príslušnými technickými normami, predpismi BOZP a PO. 

3. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy : 

a)  Výkaz výmer (ďalej len „príloha č. 1“); 

4. Miesto realizácie:  Obec Lúč na Ostrove. 

 

 

Čl. III. 

Čas plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v termíne: 
 

Začiatok výstavby:  5 dní po odovzdaní staveniska  

Doba výstavby:       1 mesiac od odovzdania staveniska 

Rozsah plnenia:  na základe výkaz výmer, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné 
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s výnimkou: 

a. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy), 

b. v prípade zmien a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa, 

c. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli 

vyvolané situáciou u zhotoviteľa, 

d. oneskoreného odovzdania staveniska. 

3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán. 

 

 

Čl. IV. 

Zmluvná cena 

 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. bod 1 tejto zmluvy je stanovená  na 

základe ponuky. Cena bola stanovená podľa zák. NR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II, bod 1 činí: 
 

Cena bez DPH ......................................   14 497,84 € 

  DPH 20 % ............................................     2 899,57 € 

  Cena celkom s DPH ...........................    17 397,41 € 

 
 

3. Cena diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu 

výmer a súťažných podkladov.  

4. K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, môže dôjsť výlučne v prípade: 

4.3.1. zmeny sadzby DPH, 

4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa 

4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom „Výkaze výmer“ 

zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu 

prác ako nepotrebné. 

5. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená na základe potvrdeného súpisu    

vykonaných prác, ktorý zhotoviteľ bude predkladať v dohodnutých intervaloch. 

 

 
 

Čl. V. 

Platobné a fakturačné podmienky 

 

1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok. 

2. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená na základe súpisu vykonaných prác. 

3. Splatnosť faktúry:  30 dní. 

4. Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach v písomnej podobe na adresu sídla 

objednávateľa.  

Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. 

Faktúra musí obsahovať najmä:   

 mená objednávateľa a zhotoviteľa, adresy ich sídla, IČO, IČ DPH; 

 názov stavby; 

 číslo zmluvy (dodatku k zmluve); 
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 čiastku k úhrade; 

 dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti; 

 množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby; 

 sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH; 

 bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená; 

 odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 

 

 

Čl. VI. 

Podmienky vykonania diela 

 

1. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pracovníkov, 

ktorí vykonávajú práce v zmysle zmluvy a zabezpečení ich vybavenie ochrannými 

pracovnými pomôckami. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy 

a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti práce a požiarnej ochrany počas realizácie diela. 

2. V prípade prerušenia  prác zo strany objednávateľa (napr. nevhodné počasie) zmluvné strany 

dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy. Predĺženie bude zhodné s dobou 

prerušenia prác. 

3. V prípade, že dôjde k zrušeniu zmluvy, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na 

strane objednávateľa bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia 

od tejto zmluvy fakturovať objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu 

vykonaných prác na jednotlivej technologickej etape a to podielom z dohodnutej ceny na 

rozpracované etapu. 

 

 

Čl. VII. 

Záruka na dielo 

 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba 

vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

2. Záručná doba je: 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. 

3. Objednávateľ neprevezme dielo, pokiaľ tam budú vady a nedorobky. 

4. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy. 

5. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasledujúce 

Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce. 

 

 

Čl. IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvných strán. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplárov, z ktorých dva obdrží objednávateľ a jeden 

zhotoviteľ. 

3. Zmluvu možno meniť alebo doplňovať len písomnými dodatkami podpísanými osobami 

podľa čl. I. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1 je rozpočet.  
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia a preto 

zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú. 

 

 
V Lúči na Ostrove, dňa 16.11.2020   V Dunajskej Strede, dňa 16.11.2020 

 

Za objednávateľa:      Za  zhotoviteľa: 

 

 

 
 

 

 

 

................................................        .................................................. 

               Mgr. Ladislav Kiss               Štefan Gavlíder 

                 starosta obce                         konateľ spoločnosti  

                      GSP - STAV s r.o. 
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