
ZMLUVA   O   DIELO 

Č. 1/2012 

 
Uzavretá  podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.V znení neskorších predpisov 

Medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
 
 

I. Zmluvné strany 
I. Objednávateľ: 

Obec Mokroluh  
Mokroluh 135,  086 01 Rokytov 
Zastúpený:  Pavlom Petričom, starostom obce 
Tel:  054/4722311  
        0905438496 
IČO: 00322407 
DIČ: 2020623319  
E-mail: obec @mokroluh.sk  
Vo veciach technických: Ing. Miroslav Lissý  
Bankové spojenie:   PRIMA  Banka Bardejov   č. ú. 3607661001/5600 

 
 
II. Zhotoviteľ:  

MONOPA v.o.s., 
Postajok 3  
085 01 Bardejov  
spoločník: František Mojdis   
IČO: 31 722 903  
DIČ: Sk 2020621933 
Bankové spojenie:  
Tel/Fax: 054 488 4765  
Mobil:    0903 613 806  
Email: monopavos@gmail.com  

 

II. Predmet plnenia 
1. Predmetom zmluvy je stavba: Zriadenie prejazdu cez rigol na úzku uličku  Mokroluh 
2. Zhotoviteľ' prehlasuje, že na základe podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo 

zrealizuje pre objednávateľa stavbu uvedenú v bode 1. Objednávateľ prehlasuje, že 
zhotovené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.  

 
3.  Práce neobsiahnuté v ponuke a v rozpise  /naviac práce/ budú faktúrované nad  
     rámec  dohodnutej ceny. 



 
III. Cena diela 

1. Cena diela je určená na základe objednávateľa podľa výkazu výmeru. Zmluvné strany 
dohodli cenu za dielo:    

                              Cena bez DPH:    2 471,09  EUR                     
                              DPH 20 %               494,22  EUR                                           
                              ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
                             Cena celkom:     2 965,31  EUR               
 

 
IV. Čas plnenia 

1. Dodávateľ zrealizuje stavbu v rozsahu podľa č. 2 v lehote od prevzatia staveniska a 
zahájenia prác na stavbe a to v termínoch: 

začiatok:  jún     2012 
ukončenie: júl          2012 

 
 
 

V. Povinnosti zmluvných strán 
1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na energie a vodovod. 
2. Počas výstavby zhotovíteľ bude dodržiavať všetky predpisy, STN a bude akceptovať 

návrhy a pokyny objednávateľa. 
3. Objednávateľ odovzdá stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať realizovať 

práce. 
4. O odovzdaní staveniska sa vyhotoví písomný záznam. 
5. Objednávateľ zabezpečí technický dozor na stavbe. 
6. Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska stavebný denník. 
7. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, kedy bude stavba ukončená. 
 
 

VI. Podmienky platby 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že platby sa budú uskutočňovať na základe  faktúr 

odsúhlasených stavebným dozorom. 
 

 

VII. Záruky 
1. Záručná doba na práce je 24 mesiacov a začína plynúť od odovzdania stavby  
2. Zhotoviteľ neručí za chyby, ktoré vznikli počas užívania diela nedodržaním podmienok 

užívania. 
 
 



 

VIII. Zmluvné pokuty 
1. V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi 

penále vo výške 0,1 % z ceny stavby za každý mesiac omeškania. 
2. V prípade oneskorenia objednávateľa s úhradou faktúry, má zhotoviteľ nárok  na 

uplatnenie sankcie vo výške 0,05 % z celkového nákladu stavby za každý deň 
oneskorenia. 

3. V prípade oneskorenia s úhradou faktúry o viac ako 7 dní zhotoviteľ má právo pozastaviť 
práce, až do termínu uhradenia faktúry a vyfaktúrovať vzniknuté náklady, ktoré vznikli z 
dôvodu pozastavenia prác.  

4. V prípade neodstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania v dohodnutom  
termíne ma nárok objednávateľ na uplatnenie sankcie vo výške 30,- EUR  za každý 
omeškaný deň. 
 
 
 

IX. Ostatné dojednania 
1. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom 

upravujú ustanovenia Obchodného zákonníka, prijatého zákonom č. 513/91 Zb.  
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah prác predmetu obstarávania v závislosti od 

výšky zdrojov, pripadne zrušiť použitý postup v zadaní zákazky v zmysle § 46 ods. 2 
zákona 25/2006 Z. z.  

3. Zmluva nadobúda účinnosť  na druhý deň po jej zverejnení a   jej podpísania obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Mokroluhu  26. júna. 2012                                       V Bardejove  26. júna. 2012 
Objednávateľ:                                                              Zhotoviteľ:   
 
             v. r.                                                                          v. r. 


