
ZMLUVA O DIELO 
( na vykonanie stavebných prác ) 

 

 

uzavretá podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka 

(ďalej len zmluva) 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: Obec Benice 

                          Sídlo:  Benice 69, 038 42 Príbovce 

                                      IČO:   00647373 
      DIČ:   2020591760 

                                      V zastúpení: Ing. Milan Remšík 
                                      ďalej len  „objednávateľ“        

                                                                      a 
2. Zhotoviteľ:      Daniel Kaličiak  

                                      Sídlo:  038 61 Vrútky, Ul. Nová ulica 7     

                                      IČO:    52583520 

                                      DIČ:    SK 1125983771 

                                      V zastúpení:   Ing. Juraj Kaličiak  
                                      ďalej len  „zhotoviteľ“ 

                                                                   

Článok II. 

Predmet diela 

 

2.1. Stavba: Rekonštrukcia obecného chodníka Benice  

2.2. Cenová ponuka : príloha č.1 Zmluvy 

2.3   Termíny realizácie stavby: do 30.06.2020 

2.4. Ukončenie diela bude deklarované zhotovením zápisu o odovzdaní prác. 

   

Článok III. 

Predmet plnenia zmluvy 

3.1.  Kompletná dodávka diela podľa schváleného a vzájomne odsúhlaseného rozpočtu prác, 

ktorý je neoddeliteľnou prílohou č.1 tejto zmluvy.  

 

Článok IV. 

 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

4.1.  Cena  za zhotovenie diela v rozsahu Čl. II tejto zmluvy je určená podľa par. 3 zák. č.         

18/1996 Z.z. o cenách na základe kalkulácie nákladov a predstavuje čiastku  17961,61 EUR 

 

4.2.  Cena za zhotovenie diela (cena zákazky) je konečná, ktorá zahŕňa všetky náklady na 

 predmet diela, náklady zhotoviteľa na plnenie predmetu diela alebo v súvislosti 

 s plnením predmetu diela.  

4.3.   Platba bude realizovaná po odovzdaní prác na základe faktúry do 15 dní. 

4.4.  V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na zriadenie a odpratanie staveniska. 

 

 

 

 



Článok V. 

Záruka 

 

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré by na predmete tejto zmluvy vznikli v čase od jeho 

odovzdania objednávateľovi v zákonom stanovenej záručnej lehote 24 mesiacov.  

 

Článok VI. 

Zmluvné pokuty 

 

6.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň 

omeškania. Táto pokuta sa nevzťahuje na prípady v ktorých omeškanie objektívne 

zhotoviteľ nezavinil. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný na nebezpečenstvo 

omeškania včas upozorniť objednávateľa.  

6.2. V prípade omeškania objednávateľa s plnením jeho platobného záväzku podľa tejto 

zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi aj zmluvnú pokutu vo výške 

0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.  

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode oboch 

zmluvných strán vo forme písomných dodatkov. 

8.2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie 

neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.  

8.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží jedno vyhotovenie.  

 

V Beniciach dňa  

 

 

 

 

        _________________________                                           _________________________ 

                     Objednávateľ                                                                             Zhotoviteľ 


