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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 Tomášovce 

 Sídlo: Partizánska 132, 985 56 Tomášovce 

 Zastúpená: Ing. Jánom Mičudom, starostom obce 

 IČO: 00316474 

 DIČ: 2021251023  

 IBAN: SK04 5600 0000 0060 4959 6009 

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Tlf.: 0908941808 

 /ďalej len "objednávateľ"/  

  

Zhotoviteľ:  Peter Tomašovič - AquaTOM 
 Sídlo: Ostredky I. 352/1, 985 56 Tomášovce 

 IČO: 41250028 

 DIČ: 1074941263  

 IBAN: SK41 0900 0000 0050 4194 8976 

 Bankové spojenie: Slovenská sporitelňa, a.s. 

Kontaktná osoba: Peter Tomašovič 

Tlf: 0903320341 

 /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 „Zavlažovací systém na futbalové 

ihrisko v Tomášovciach“. 

2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať a odovzdať objednávateľovi dielo na 

základe požiadaviek objednávateľa uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky 

zo dňa 09.03.2021, podľa špecifikácií uvedených v cenovej ponuke od zhotoviteľa zo dňa 

12.03.2021. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu v 

zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 12.03.2021 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 8.100,00 EUR, zhotoviteľ 

nie je platca DPH. 
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2. V tejto sume sú zahrnuté náklady na vykonanie montážnych 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 na futbalovom ihrisku v Tomášovciach. 

3. V tejto sume sú zahrnuté náklady na vykonanie dozoru zo strany zhotoviteľa pri 

výkopových a zahŕňacích prácach, ako aj kompletné montážne a inštalačné práce a 

zaškolenie obsluhy objednávateľa. 

4. V celkovej cene je obsiahnutá povinnosť vykonať v prvom roku prevádzky zazimovanie a 

opätovné spustenie závlahového systému. 

5. Výkopové, zahŕňacie a iné zemné práce zabezpečí objednávateľ. Zhotoviteľ garantuje 

spoluprácu s objednávateľom formou odborného dozoru pri týchto zemných prácach.  

6. 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 

navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné 

objektívne predvídať. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi preddavok vo výške 30 % 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. po ukončení inštalácie systému, úspešne vykonaných 

garančných testoch a po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela obidvoma 

zmluvnými stranami. 

8. 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. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr  do 30 dní odo dňa 

odovzdania diela. 

10. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa. 

11. 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 

30.04.2021. 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. 
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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.  

3. Zhotoviteľ vyzve písomne (môže byť aj e-mailom na starosta@tomasovce.sk) 

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.  

2. Záručná doba je 24 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. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 72 hodín 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 14 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa Čl. 

III tejto zmluvy. 
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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. 

3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Obchodného zákonníka. 

4. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 

Objednávateľ:  Zhotoviteľ: 

V Tomášovciach, dňa 19.03.2021  V Tomášovciach, dňa 19.03.2021 

 

 

 

 

 

           Ing. Ján Mičuda v.r 

  

 

     Peter Tomašovič v.r 

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

Ing. Ján Mičuda 

starosta                                                                                

                  Peter Tomašovič  

            AquaTOM 

Obec Tomášovce   

 

 


