
ZMLUVA O DIELO 

Uzatvorená, v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v aktuálnom 

znení dodatkov, medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:  Obec Jakubovany 

 Jakubovany 21,  032 04 

 v zastúpení.: Ing.Milan Zuzaniak, starosta obce 

 IČO:  00315273 

 DIČ:  2020581387 

 e-mail: Jakubovany@imafex.sk. 

 /ďalej len objednávateľ/  

 Číslo účtu: SK 63 0200 0000 0000 2202 3342 

  

  

Zhotoviteľ:  JAPETEK s.r.o. 

 Liptovská Porúbka  449,  033 01 

 V zast.: Peter TEKEL 

 IČO: 50 880 411 

 DIČ: 2120526232 

NEPLATCA DPH 

 /ďalej len zhotoviteľ/   

 Číslo účtu: SK02  0900 0000 0051 3067 8197 

Čl. I 

Predmet dohody 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela 

„Výmena oplotenia cintorína Jakubovany. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa 

špecifikácií uvedených v cenovej ponuke zo dňa 20.12.2017, ktorá bola spracovaná na 

základe požiadaviek objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za 

vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať. 

           Čl. II 

Cena za vykonanie diela 

1. Cena za dielo vychádza z cenovej ponuky preloženej zo dňa 20.12.2017. Objednávateľ 

na účet zhotoviteľa uhradí za vykonané a prevzaté dielo sumu vo výške 12.095 € ( podľa 



cenovej ponuky). Ukončenie stavebných prác oznámi preukazateľne zhotoviteľ 

objednávateľovi a ten do 2 pracovných dní vykoná kontrolu prevedených prác za účasti 

zhotoviteľa, z kontroly bude vykonaný zápis. V prípade, že nebudú zistené nedostatky 

brániace prevzatiu diela, bude zvolané preberacie konanie s termínom najneskôr do 3 

pracovných dni.  Po prevzatí diela objednávateľom preberacím protokolom bude zo strany 

zhotoviteľa vystavená faktúra do 2 pracovných dní, ktorú objednávateľ uhradí do 5 

pracovných dní od jej doručenia. 

2. V dohodnutej cene sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na 

vykonanie prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať 

si vyššiu cenu a objednávateľ nemá právo požadovať zmenu materiálu voči špecifikácii 

z cenovej ponuky.  

                                                                      Čl. III 

Termín plnenia diela 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne 

realizácie od 13.2.2018 do 24.3.2018. Termín ukončenia diela nie je možné predĺžiť pokiaľ 

nebude preukázané, že oneskorenie spôsobil objednávateľ.  

2.  Zhotoviteľ je povinný viesť denné zápisy o činnostiach prevádzaných na stavbe, 

počasí, počte osôb prevádzajúcich prácu. Objednávateľa má právo denne kontrolovať 

zhotoviteľa na stavenisku a v prípade zistených nedostatkov tieto zapísať do denného zápisu. . 

Čl. IV 

Vykonanie diela a jeho odovzdanie 

1. Zhotoviteľ vykoná stavebné činnosti podľa špecifikácie v cenovej ponuke, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje 

rešpektovať technické, špecifické a právne predpisy. 

2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska. Objednávateľ zverejní 

na úradných tabuliach obmedzenie vstupu osôb na parcelu  cintorína v dobe vykonávania 

prác.  Zhotoviteľ zároveň označí páskami možné miesto prístupu osôb na plochu cintorína. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí spätnú úpravu terénu –zelených plôch, ktoré  bude využívať ako 

prístupové trasy pre dopravu materiálu na stavenisko. 

4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pripojenie na 230V/400V v Dome smútku, bez 

finančnej náhrady za spotrebovanú elektrickú energiu. Zároveň bude umožnené uloženie 

náradia a materiálu v Dome smútku, keď  zhotoviteľ zodpovedá za jeho ochranu s použitím 

ním zvolených zabezpečovacích prostriedkov. 



           Čl. V 

Zodpovednosť za vady diela a záručná doba 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo zrealizuje podľa platných noriem pre zámočnícke 

sa stavebné práce vzťahujúce sa na predmet plnenia.  

2. Záručná doba je 36 mesiacov  a začína plynúť odo dňa prevzatia diela 

objednávateľom. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 

jej zistení a to písomnou formou, keď bude zhotovený aj fotomateriál.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním nahlásenej  vady do 3 dní od uplatnenia 

oprávnenej reklamácie objednávateľa a túto vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom 

technicky možnom termíne. Po odstránení vady spracuje zhotoviteľ fotodokumentáciu 

a predloží ju objednávateľovi. 

 

  Čl.VI                                                                                 

Sankcie 

1. V prípade omeškania zo strany zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v 

dohodnutom termíne bude za každý kalendárny deň oneskorenia ukončenia diela znížená 

dohodnutá cena, uvedená v čl.2 bod 1 o 5% /deň z ceny montážnych prác uvedených 

v cenovej ponuke.  

2. V prípade, ak dielo bude mať pri preberacom konaní vady, ktoré nebudú brániť 

obvyklému užívaniu diela je povinný zhotoviteľ vady odstrániť do 10 pracovných dní.   

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok 

z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

Čl. VII 

Zánik zmluvy 

1. Táto zmluva zaniká uplynutím 36 mesiacov  záručnej doby, ktorá začína plynúť  

nasledovným dňom po podpise preberacieho protokolu  

2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si 

dohodnú. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k 

porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k 

ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri 

zhotovení diela. Výška finančného plnenia za dovtedy prevedenú prácu a použitý materiál 

bude posúdená nezávislým stavebným znalcom.    

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia 

času plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia 



sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa Čl. III 

tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky  

a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela. 

6. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí 

byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje. 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je platná ak bola schválená obecným zastupiteľstvom obce Jakubovany a musí 

byť zverejnená na internetovej stránke obce v časti povinné zverejňovanie zmlúv. 

A zmluva nadobúda  účinnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvný  strán. 

2. Zmluva môže byť zmenená len v písomnej forme, dodatky musia byť podpísané 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a opäť platí podmienka schválenia obecným 

zastupiteľstvom a zverejnením dodatku.  

3. Všetky ostatné podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

4. Zmluva je vypracovaná v 2 originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná 

strana obdrží jeden exemplár. 

 

Za objednávateľa  Za zhotoviteľa 

V  Jakubovanoch  

dňa 13.02.2018 

 V Jakubovanoch  

 

dňa 13.02.2018  

   

   

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

Ing.Milan Zuzaniak          Peter TEKEL   

     starosta obce Jakubovany                                              za JAPETEK s.r.o. 

 

  

  SIGNED                                                                    SIGNED 


