
ZMLUVA O DIELO 15042022 
uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranami 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ:          OBEC KLOKOČOV 

Sídlo:                                                                    Obecný úrad Klokočov č. 54, 072 31  Klokočov 

Štatutárny orgán:                                     Ing. Monika Hudáčková, starostka obce  

Oprávnení rokovať vo veciach zmluvných:    Ing. Monika Hudáčková, starostka obce 

IČO:                                        00 325 309  

DIČ:                                        2020738907 

Tel/Fax:                          0918 414 737, 056/6886311 

e-mail:                                        obec@klokocovmi.sk 

web:                                       www.klokocovmi.sk 

     

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

1. 2. Zhotoviteľ:                                          Csaba Lengyel LENGY    

Sídlo:                                           076 71 Čičarovce 108  

Štatutárny orgán:             Csaba Lengyel   

Oprávnení rokovať vo veciach zmluvných:       Csaba Lengyel     

IČO:                                                                          44614641     

DIČ:                                           1077897260  

IČ DPH:                                                       SK1077897260 

Peňažný ústav:                                                       VÚB, a.s.                        

IBAN:                                                                        SK23 0200 0000 0039 3206 8551                                        

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických: Csaba Lengyel   

Tel,:  0918511514                                       

E-mail:  lengyelcsaba@centrum.sk  

Zapísaný v: Okresný úrad Michalovce, Číslo živnostenského registra: 840-16785     

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

 

Článok II. 

Predmet plnenia 

 

 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: 

„Oprava WC a sprchy Klokočov “ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok 

objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je 
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výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 

 

Článok III. 

Cena 

 

 

3.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá 

cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve. 

3.2. Cena celkom: 

 

Cena bez DPH: 11 983,94,- EUR 

Cena DPH (20 %): 2 396,79,- EUR 

Cena s DPH: 14 380,73,- EUR 

 

3.3. Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie. Projekt obsahuje okrem 

výkresovej a textovej časti aj výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí 

prílohu č.2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa 

s projektom. Cena diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, 

odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela  

alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácií vrátane 

odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela. 

 

 

Článok IV. 

Čas plnenia  

 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi 
v lehote zhotovenia  do 31.05.2022.  
 

Článok V. 

Platobné podmienky 

 

 

5.1. Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy 

5.2. Zhotoviteľ môže vystaviť faktúru po zhotovení diela. Zhotoviteľ môže zahrnúť do fakturovanej 

sumy len úplne dokončené ucelené položky rozpočtu – výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 tejto 

zmluvy. 

5.3. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní  od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a 

doručí ju objednávateľovi.  Splatnosť vystavených faktúr  je 14 dní odo dňa doručenia 

objednávateľovi.  



5.4. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade 

s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. 

 

Článok VI. 

Zodpovednosť za vady 

 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok Zmluvy a má vlastnosti 

dohodnuté v tejto Zmluve. 

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela,a to počas 24 mesiacov. 

6.3. Objednávateľ sa zaväzuje účinne spolupôsobiť so Zhotoviteľom pri odstraňovaní oprávnených 

vád Diela. 

6.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou. 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 
nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení. 

7.2. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, raz pre každú zúčastnenú stranu. 

7.3. Ostatné ustanovenia neobsiahnuté v tejto Zmluve o dielo sa riadia obchodným zákonníkom. 

7.4. Text tejto Zmluvy možno meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov. 

7.5. Súčasťou tejto Zmluvy je  

príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer pre stavbu. 

 

 

V Klokočove, dňa: 15.04.2022 

 

 

 

 

 

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

          Objednávateľ                                         Zhotoviteľ 


