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ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ:  Obec Budiná 

 Budiná č. 96, 985 12 Tuhár 
 V zast.: Mgr. Ing. Marián Čerpák, starosta obce 

 IČO: 00315974 

 DIČ: 2021236998 

 Č. účtu: SK29 0200 0000 0000 1662 4352 

 Bankové spojenie: VUB banka, a.s. 

 /ďalej len "objednávateľ"/  

  

Zhotoviteľ:  Obec Tomášovce 

 Sídlo: Partizánska 132, 985 56 Tomášovce 

 Zastúpená: Ing. Jánom Mičudom, starostom obce 

 IČO: 00316474 

 DIČ: 2021251023  
 IBAN: SK04 5600 0000 0060 4959 6009 

 Obec Tomášovce 

 /ďalej len "zhotoviteľ"/  
  

Čl. I 

Predmet dohody 

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, 
predmetom ktorej je vykonanie diela – stavebné práce „Dom smútku Budiná – 

rekonštrukcia“. 

2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať a odovzdať objednávateľovi dielo 
podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa uvedených 
vo výzve na predloženie cenovej ponuky zo dňa 24.03.2020 a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu v zmysle predloženej cenovej ponuky od 

zhotoviteľa zo dňa 01.04.2020 a riadne vykonané dielo prevziať. Cenová ponuka tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a tvorí v Prílohu č.1 tejto zmluvy. 

Čl. II 

Cena za vykonanie diela 

1. Na základe predloženej cenovej ponuky sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ 
zaplatí na účet zhotoviteľa za vykonané dielo sumu vo výške 10.963,78 EUR, zhotoviteľ nie je 
platca DPH. 

2. V tejto sume sú zahrnuté náklady na vykonanie stavebných prác, náklady na materiál 
potrebný pre zhotovenie diela, náklady na dopravu na určené miesto a náklady spojené s 
realizáciou diela na mieste určenia, t.j v budove Domu smútku v Budinej. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si 
vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy dôjde k 
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navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné objektívne 
predvídať. 
4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi preddavok vo výške 50 % z ceny 

diela na základe zálohovej faktúry, ktorú doručí zhotoviteľ objednávateľovi. Právo na 
zaplatenie zmluvného zostatku ceny diela vzniká zhotoviteľovi riadnym a včasným splnením 
jeho záväzku, t.j. dodaním predmetu zmluvy v stanovenej lehote. 

5. Zostatok ceny diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po 
fyzickom odovzdaní a prevzatí diela. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu 
v súlade s platnou legislatívou a jej splatnosť je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
Prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obidvoma zmluvnými 
stranami. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr  do 30 dní odo dňa 
odovzdania diela. 

7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa. 
8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať 
odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka. 

Čl. III 

Termín plnenia diela 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 
30.11.2020. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 
alebo z dôvodu vopred nepredvídaných okolností, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej 

zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v stavebných prácach. 

2. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných 
stavebných prác. 

Čl. IV 

Vykonanie diela a jeho odovzdanie 

1. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené so zhotovením predmetom diela podľa 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 konečnej montáže diela a vybaví ich 
ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na mieste konečnej 
montáže diela požiarnu ochranu. 
3. Zhotoviteľ vyzve písomne (môže byť aj e-mailom na obecbudina@tuhar.net) 

objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom dokončenia diela. O odovzdaní a 
prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu resp. preberací protokol. 

Čl. V 

Zodpovednosť za vady diela a záručná doba 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem 
vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej 
doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. 
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2. Záručná doba je 5 rokov 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. 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 7 dní od uplatnenia 
oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky 
možnom termíne. 

Čl. VI 

Sankcie 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne 
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každý deň omeškania. 
2. V prípade, ak dielo bude mať vady, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 10 % z ceny predmetu diela. 
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 riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom 
objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom 
zhotoviteľovi. 
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. 
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. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na web stránke 
objednávateľa. 

2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
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3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka. 
4. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
dve vyhotovenia. 

 

Objednávateľ:  Zhotoviteľ: 

V Budinej, dňa 17.04.2020  V Tomášovciach, dňa 17.04.2020 

 

    Mgr. Ing. Marián Čerpák v.r.        Ing. Ján Mičuda v.r. 

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

Mgr. Ing. Marián Čerpák, 
starosta  

           Ing. Ján Mičuda,  
starosta  

Obec Budiná  Obec Tomášovce 

 

 



Príloha  č.1

Objednávateľ:
Dodávateľ: Obec Tomášovce - sociálny podnik
Názov stavby:
Dátum nacenenia:

 A/ Oprava vonkajšej fasády, stierkovanie 

p.č. Názov výdavku Merná 
jednotka

Počet 
jednotiek

Jednotková 
cena v EUR*

Cena celkom 

v EUR*

Oprava vonkajšej fasády - materiál 1701,30

1 Sklotextilná mriežka, 145 g/m2, šírka 1,1 m m2 205,00 0,78 159,90

2 Rohová lišta pre tenkovrstvé omietky m 80,00 0,72 57,60

3
Stavebné cementové lepidlo flex na obklady a dlažby, 
mrazuvzdorné, 25 kg kg 1250,00 0,26 325,00

4 Doska STYRODUR hr. 20 mm, na zateplenie soklov m2 25,00 4,80 120,00

5 Penetračný náter na hĺbkovú penetráciu savých podkladov l 20,00 1,54 30,80

6
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, roztieraná 
jemnozrnná, 1,5 mm   kg 450,00 1,68 756,00

7
Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná 1,5 mm, 
strednozrnná   kg 100,00 2,52 252,00

Oprava vonkajšej fasády - práca 2935,20

8
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami do 
výšky 10 m m2 180,00 2,40 432,00

9 Príprava vonkajšieho podkladu stien vrátane penetrovania m2 205,00 1,20 246,00

10 Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou   m2 205,00 3,60 738,00

11
Doteplenie konštrukcie hr. 20 mm, systém STYRODUR, 
lepený celoplošne bez prikotvenia   m2 20,00 12,00 240,00

12
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá, roztierateľná, 
jemnozrnná m2 180,00 6,24 1123,20

13
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá, marmolit, roztierateľná, 
jemnozrnná m2 25,00 6,24 156,00

4 636,50 €

p.č. Názov výdavku Merná 
jednotka

Počet 
jednotiek

Jednotková 
cena v EUR*

Cena celkom 

v EUR*

Maľovanie vnútorných priestorov - materiál 162,40

1 Penetračný náter na hĺbkovú penetráciu savých podkladov l 20,00 1,54 30,80

2 Jemná štuková omietka vnútorná kg 100,00 0,26 26,00

3 Oteruvzdorné interiérová maliarska farba, biela kg 80,00 1,32 105,60

Maľovanie vnútorných priestorov - práca 936,00

4
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, hladkých, v 
množstve opravenej plochy do 30 % m2 30,00 2,40 72,00

5 Príprava vnútorného podkladu stien, penetrácia m2 180,00 1,20 216,00

6
Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné 
na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m   m2 180,00 3,60 648,00

1 098,40 €

p.č. Názov výdavku Merná 
jednotka

Počet 
jednotiek

Jednotková 
cena v EUR*

Cena celkom 

v EUR*

Vchod - pokládka dlažby pred vchod a na schody - 
materiál 746,88

1
Dlažba betónová - prídlažba, rozmer 500 x 250 x 80 mm, 
farba sivá m2 3,50 16,80 58,80

2 Obrubník palisádový 550 x 250 x 80 mm, sivý ks 64,00 3,00 192,00

3 Betón C 12/15 z cementu portlandského m3 1,00 60,00 60,00

4
Dlažba betónová COUNTRY kombi, hrúbka 5 cm, mix 4 
formátov sivo-čierna melírovaná m2 30,00 13,80 414,00

5 Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm t 1,60 13,80 22,08

C/ Vchod - pokládka dlažby pred vchod a na schody

CENOVÁ PONUKA

DOM SMÚTKU BUDINÁ

B/ Maľovanie vnútorných priestorov

SPOLU výdavky

SPOLU výdavky

Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Dom smútku Budiná - rekonštrukcia

Obec Budiná

1.4.2020
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Vchod - pokládka dlažby pred vchod a na schody - 
práca 516,00

6
Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so 
zhutnením frakcie 4-8 mm m3 1,00 56,40 56,40

7
Osadenie palisádového obrubníka betón., do lôžka z bet. 
pros. tr. C 12/15

m 32,00 4,80 153,60

8
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z 
kameniva

m2 30,00 10,20 306,00

1 262,88

p.č. Názov výdavku Merná 
jednotka

Počet 
jednotiek

Jednotková 
cena v EUR*

Cena celkom 

v EUR*

Prestrešenie vchodu - materiál 552,00

1 Rezivo smrekové m3 1,10 240,00 264,00

2 Tatranský obklad m2 5,00 10,20 51,00

3 Farba na drevo vonkajšia lazúrová hrubovrstvá, palisander l 10,00 13,80 138,00

4 Kanadský šindeľ m2 5,00 10,20 51,00

5 Odkvapový plech na striešku m2 4,00 12,00 48,00

Prestrešenie vchodu - práca 336,00

7 montáž ks 1,00 336,00 336,00

888,00

p.č. Názov výdavku Merná 
jednotka

Počet 
jednotiek

Jednotková 
cena v EUR*

Cena celkom 

v EUR*

Prístupový chodník - materiál 1 504,80

1 Obrubník parkový, 1000 x 50 x 200 mm, sivý ks 46,00 1,80 82,80

2 Obrubník cestný nábehový, 1000 x 200 x 150 mm, sivý ks 5,00 6,00 30,00

3
Dlažba betónová COUNTRY kombi, hrúbka 5 cm, mix 4 
formátov sivo-čierna melírovaná m2 60,00 13,80 828,00

4 Kanalizačná rúra z PVC, DN 300 mm, dĺžka 5000 mm ks 1,00 108,00 108,00

5 Betón C 12/15 z cementu portlandského m3 3,00 60,00 180,00

6 Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm t 20,00 13,80 276,00

Prístupový chodník - práca 1 117,20

7 Výkop jamy a ryhy ručne a zhotovenie debnenia m3 3,00 14,40 43,20

8 Osadenie potrubia z PVC 5 m m 5,00 9,60 48,00

9
Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so 
zhutnením frakcie 4-8 mm m3 3,00 56,40 169,20

10
Osadenie parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. 
tr. C 12/15

m 46,00 4,80 220,80

11
Osadenie cestného obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. 
tr. C 12/15

m 5,00 4,80 24,00

12
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z 
kameniva

m2 60,00 10,20 612,00

2 622,00

p.č. Názov výdavku Merná 
jednotka

Počet 
jednotiek

Jednotková 
cena v EUR*

Cena celkom 

v EUR*

1 Doprava a preprava km 600,00 0,48 288,00

2 Likvidácia a odvoz stavebného odpadu t 3,50 48,00 168,00

456,00

p.č. Názov výdavku Merná 
jednotka

Počet 
jednotiek

Jednotková 
cena v EUR*

Cena celkom 

v EUR*

1 Materiál + ostatné výdavky 1,00 5 123,38

2 Cena práce 1,00 5 840,40

10 963,78

10 963,78

* Zhotoviteľ nie je platca DPH

Vyhotovil: Ing. Ján Mičuda v.r.

SPOLU za projekt v EUR*

Celkové náklady spolu

SPOLU výdavky

D/ Prestrešenie vchodu

SPOLU výdavky

SPOLU výdavky

E/ Prístupový chodník

SPOLU výdavky

F/ Ostatné

SPOLU výdavky


