
 

ZMLUVA O DIELO 
na realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného 

zákonníka. 
 

1. Zmluvné strany 
 

1.1  Objednávateľ : Obec  Bacúch 
 

        Sídlo:  Ul. Hlavná 279/43 Bacúch    

        Krajina:  Slovenská republika 

        Kontaktná osoba:  Ing. František Kán – starosta obce 

        Mobil:  00421 902 778 778    
        IČO:  00313 254       

        DIČ:  2021223028      

        Bankové spojenie : Prima banka, a.s. 

        Číslo účtu: 2000489001/5600 

        IBAN: SK86 5600 0000 0020 0048 9001 

        BIC:   

 

1.2 Zhotoviteľ:                   Asperia Tech s.r.o. 

         

 

        Sídlo:                      Karlovo náměstí 16, Praha 

        Krajina:                   Česká republika 

        Kontaktná osoba:    Ing. Adam Vaňko 

        Mobil:                     +421908460704, +420608426874 

        IČO:                        02024136   

        DIČ :                       CZ02024136 

        IČ DPH:                  SK4120089776 

        Bankové spojenie :  Fio banka a.s. 

        Číslo účtu:               2800465198 / 2010 

        IBAN:                     CZ3620100000002800465198 

        BIC:                         FIOBCZPPXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 



     2. Predmet zmluvy 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná 

objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 

objednávateľa, vykoná rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Bacúch.  

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

2.3 Predmetom zmluvy je „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bacúch”, ďalej len 

Dielo. Celkový rozsah prác dodávka a montáž  je uvedená vo Výkaze výmer, ktorý je súčasťou 

tejto zmluvy. 

2.4. Miesto plnenia predmetu zmluvu je obec Bacúch. 

 
 

3. Práva a povinnosti zhotoviteľa 
 

3.1 Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, 

dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií. 

3.2 Zhotoviteľ môže poveriť zhotovením časti predmetu zmluvy inú osobu. Zhotoviteľ 

zodpovedá za zhotovenie celého predmetu zmluvy, ako keby celý predmet zmluvy zhotovil 

sám. 

 

4. Záväzok objednávateľa 

 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy poskytnúť a opatriť uvedené veci k realizácii predmetu zmluvy: 

4.1.1 stavenisko 

4.1.2 vytýčenú trasu pre zemné práce 

4.1.3 prístup k uzamknuteľnému dvoru pre parkovanie techniky 

4.1.4 zastrešené uzamykateľné skladovacie priestory pre uskladnenie materiálu  

4.2 Objednávateľ zaistí bezplatne užívanie zdrojov (elektrika, voda) nutných k realizácii 

predmetu zmluvy. 

 

5. Čas plnenia 

 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi Dielo podľa článku 2 tejto zmluvy v 

termíne do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od odovzdania diela dokumentáciu a revíznu správu. 
5.3 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

podľa článku 4. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia neplynie 

dohodnutá doba podľa bodu 5.1. 

 

 

6. Cena a platobné podmienky 

 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za predmet zmluvy podľa predloženého 

výkazu výmer cenu v celkovej výške : 

       

Celková cena predmetu zmluvy s DPH :   82 962,02     Eur 

Slovom : osemdesiatdvatisícdevätstošesťdesiatdva eur a dva centy 

 



6.2 Zmluvná ceny podľa bodu 5.1. sa navýši, ak sa objaví pri realizácii predmetu zmluvy 

potreba činnosti nezahrnutých do výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné 

v dobu uzavretie tejto zmluvy. Práce naviac musia byť objednávateľom odsúhlasené a musia 

byť zapísané do stavebného denníka. 

6.3 Záloha ani preddavok sa neposkytuje. 

6.4 Objednávateľ je povinný prevziať od zhotoviteľa celé zhotovené Dielo o čom bude spísaný 

odovzdávací protokol. 

6.5 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po odovzdaní Diela 

zmluvy v zmysle bodu 6.4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. 

Splatnosť faktúry je 30 dní. 

6.7 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu alebo jej časť bankovým prevodom. 

 
 
 

7. Zodpovednosť za vady, záruka 
 

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

7.2 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 

povinnosti. 

7.3 Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku na dodané svietidlá uvedené vo výkaze výmer v dĺžke 

60 mesiacov od odovzdania diela objednávateľovi a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela 

objednávateľovi. Počas tejto doby poskytne zhotoviteľ objednávateľovi jedno náhradné 

svietidlo. V prípade poruchy na inštalovanom svietidle objednávateľ na svoje náklady toto 

svietidlo demontuje a namontuje náhradné svietidlo. Demontované svietidlo zašle objednávateľ 

zhotoviteľovi na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v lehote do 

30 dní od doručenia reklamovaného  svietidla a vystaviť reklamačný protokol. V prípade 

oprávnenej reklamácie zhotoviteľ poskytne objednávateľovi plne funkčné svietidlo. Výpadok 

jednej LED diódy v svietidle sa nepovažuje za vadu svietidla. 

7.4 Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku na dodané práce a dodaný materiál (okrem dodaných 

svietidiel) vo výkaze výmer v dĺžke 24 mesiacov od odovzdania diela objednávateľovi a začína 

plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /vady diela/ bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 

 

8. Zmluvné pokuty 
 

8.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí 

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

8.2  Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny 

diela za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 7.4 zmluvy. 

8.3 Ak bude objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.   

 

9. Vyššia moc 

 

9.1 Pre účely zmluvy sa za mimoriadne okolnosti vyššej moci, ktoré môžu mať vplyv na 

zjednaný termín  dokončenia predmetu zmluvy, považujú mimoriadne, objektívne 

neodvrátiteľné okolnosti, znemožňujúce splnenie povinnosti tejto zmluvy, ktoré nastali po 

uzatvorení tejto zmluvy a nemôžu byť zhotoviteľom odvrátené ako napr. živelné pohromy, 



štrajky, vojna, mobilizácia, povstanie alebo iné nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti. 

Medzi vyššiu moc sa radí i nepriazeň počasia neumožňujúca realizáciu Diela. 

9.2 Zmluvná strana, u ktorej dôjde k okolnosti vyššej moci, a bude sa chcieť odvolať na vyššiu 

moc v súvislosti s plnením tejto zmluvy, je povinná bezodkladne písomne doporučeným 

dopisom informovať druhú stranu o vzniku tejto udalosti, ako i o jej ukončení, a to v lehote 

najneskôr 7 kalendárnych dní od vzniku a 7 kalendárnych dní od jej ukončenia. Nedodržanie 

tejto lehoty má za následok zánik práva dovolávať sa okolnosti vyššej moci. 

9.3 Povinnosti zmluvných strán dané touto zmluvou o dielo sa po dobu trvania okolnosti vyššej 

moci dočasne prerušujú. 

9.4  Pokiaľ sa plnenie tejto zmluvy o dielo stane nemožné vplyvom zásahu vyššej moci, 

zmluvné strany sa dohodnú na odpovedajúcej zmene tejto zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene 

a dobe plnenia predmetu zmluvy dodatkom k tejto zmluve. Ak nedôjde k dohode, je 

ktorákoľvek strana oprávnená jednostranným prehlásením zaslaným doporučeným dopisom 

druhej zmluvnej strane odstúpiť od tejto zmluvy.  

 

 

10. Záverečné ustanovenia 
 

10.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou, všetky zmeny a dodatky k tejto 

zmluve môžu byť prijaté len po dohode zmluvných strán v písomnej forme. 

10.2 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva 

uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých 

touto zmenou. 

10.3 Na predmet tejto zmluvy sa nevzťahujú autorské práva zhotoviteľa. 

10.4 Zmluvu možno vypovedať ktoroukoľvek zo zmluvných strán pri porušení zmluvných 

podmienok alebo pri vzájomnej dohode s trojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota 

začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení  písomnej výpovede druhej 

zmluvnej strany. 

10.5 Ak nastane okolnosť uvedená v bode 11.4 tak je objednávateľ povinný uhradiť 

zhotoviteľovi v plnej výške vykonané práce ku dňu odstúpenia  od zmluvy. Zhotoviteľ zašle 

objednávateľovi faktúru v dvoch vyhotoveniach doporučeným listom v lehote do 30 dní odo 

dňa odstúpenia od zmluvy.  

10.6 Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno 

vyhotovenie. 

10.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

Objednávateľ je povinný o tejto skutočnosti informovať zhotoviteľa. 

10.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 

Príloha č.1 Výkaz výmer 

Príloha č.2  Projekt predmetu zákazky 
 

 

V obci Bacúch dňa: 11.10.2017 

 

 

 

              _____________________                                                     _____________________ 

                     za objednávateľa                                                                       za zhotoviteľa 

 


