
Zmluva o dielo 

č. 2/17 

uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1  Zhotoviteľ :            Ing. František  SALANCI 

                                      GAS-SERVICE 

                                      Orechová 4 

                                      066 01 Humenné                

IČO :                             10680098 

DIČ :                             1020708513 

IČ DPH :                       SK1020708513 

 

 

1.2  Objednávateľ :      Obecný úrad – Nižné Ladičkovce 

                                     Nižné Ladičkovce 55 

                                     067 11 Ľubiša 

Zastúpený :                   Juraj Brehovský – starosta obce 

IČO :                             00323306 

DIČ :                             2021173671 

 

 

 

 

2. PREDMET ZMLUVY 

 

Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať nižšie uvedené dielo a objednávateľ sa 

zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. 

Predmetom zmluvy je rekonštrukcia UK  na objekte základnej školy v obci Nižné Ladičkovce  

z VO zo dňa 07.03.2017 

 

3. CENA ZA DIELO 

 
3.1  Cenové podmienky sú určené verejným obstarávaním. 

Cena za dielo : 6 000,-Eur. Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo je faktúra vystavená 

zhotoviteľom po ukončení diela.  

 

3.2 Pri nedodržaní termínu splatnosti o viac ako 10 dní má zhotoviteľ právo účtovať  

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z hodnoty nevyplatenej 

faktúrovanej čiastky. 

 

3.3 Pri nedodržaní termínu ukončenia diela o viac ako 10 dní má objednávateľ právo účtovať  

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z hodnoty ešte nedodanej časti 

diela. 

 

 

 



4. VYKONANIE DIELA 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne do 31.03.2017. Dielo sa odovzdá ako 

celok, pokiaľ nevzniknú objektívne príčiny pre predĺženie doby realizácie. Nedokončené 

dielo sa môže odovzdať len v tom prípade, ak vykonanie diela bolo zastavené následkom 

zmeny alebo zrušenia zmluvy oboma zmluvnými stranami. Za nedokončené dielo sa 

objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za skutočne nabehnuté náklady. 

 

4.2 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

predmetu diela objednávateľovi. 

 

4.3  Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť stavebnému dozoru kontrolovať priebeh prác 

kedykoľvek počas rekonštrukcie. 

 

 

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 

 

5.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok 

zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti zodpovedajúce požadovaným 

parametrom a normám. 

 

5.2  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré budú spôsobené neodborným zásahom do 

zariadenia. 

 

5.3  Záručná doba je 5 rokov na práce a dodávku použitých materiálov a začína plynúť odo 

dňa prevzatia diela. 

 

 

6. OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
6.1  Na právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy pre obidve zmluvné strany sa vzťahujú 

príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 

6.2  Zmena tejto zmluvy je možná iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán. 

 

6.3  Zmluva o dielo je napísaná v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno obdrží zhotoviteľ 

a jedno objednávateľ. Zo zmluvy možno vyhotovovať ďalšie kópie iba pre potreby 

zmluvných strán. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma stranami. 

 

V Humennom dňa : 09.03.2017 

 

Zhotoviteľ :                                                                                 Objednávateľ : 

 

 

 

 

 

  

 


