
Zmluva o dielo č. 01/2020 
 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zbierky  
v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 289/95 Zbierky zákonov o dani z pridanej hodnoty 
a jeho noviel medzi týmito účastníkmi: 
 
 
OBJEDNÁVATEĽ :            
Meno:                                         OBEC ŠALGOČKA, Šalgočka 135                                                                      
                                                   Pošta 925 54 Zemianske Sady 
                                                   IČO: 00613932 
                                                   DIČ: 2021002566 
Oprávnený zástupca  
Vo veciach zmluvných :             Helena Mesárošová – starostka obce                                                              
Tel:                                             0915890 154 
Vo veciach technických :           Helena Mesárošová, starostka obce 
                                                 
Bankové spojenie :                    Prima banka  Slovensko  
Číslo účtu:                                 6353427007/5600 
  
IBAN:                                         SK1356000000006353427007                                            
                                                   

(ďalej v texte len objednávateľ) 
 

a 
Zhotoviteľ : 

     Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o. 
                                                   Zemianske Sady 223, 92554 
                                                   IČO: 36253367 
                                                   DIČ: 2021714376 

 
Oprávnený zástupca  
Vo veciach zmluvných :          Patrik Ščasný 
Tel: 0915462727 
 
Vo veciach technických :        Patrik Ščasný 
Tel:                                         0944565464 
Bankové spojenie :                 Tatra banka 
Č. účtu:                                   2947008135/1100 
IBAN:                                      SK 8111 0000 0000 2947 0081 35 
                                          
 

 (ďalej v texte len zhotoviteľ) 
 
 

Čl. 1 Predmet zmluvy:  
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela pre objednávateľa, ktoré vymedzujú zmluvné strany ako: 
„Záchytný rigol na dažďovú vodu II. etapa“ 
  

1.1 Rozsah prác: 
         - Zemné práce výkopy záchytných rigolov bagrom 



         - Triedenie a odvoz odpadu 
         - Úprava svahov rigolov 
         - vysadenie stromov a kríkov podľa požiadaviek objednávateľa 
         - Podľa aktuálnej potreby objednávateľa a v rozsahu podľa zadania objednávateľa - podrobný 
rozpis prác je súčasťou prílohy. 

 
Čl. 2 Cena diela a platobné podmienky 

 
Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť dohodnutú cenu za vykonané dielo v celkovej výške.  
V dohodnutej cene sú obsiahnuté všetky práce, ktoré vyplývajú z predmetu dodávky podľa článku 1. 
tejto zmluvy. 
Práce, ktoré sú predmetom zmluvy budú zaplatené  podľa skutočnosti a v zmysle platných cien v čase 
realizácie. Cena realizácie je:  5 300 Eur  s DPH (Päťtisíc tristo eur) Zhotoviteľ je platcom DPH. 
Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na platbách vo výške: 

   100% do 60 dní od odovzdania  diela celkovo 5.300 Eur + práce na viac. 
 

Ak objednávateľ písomne požiada o ďalšie navýšenie prác počas realizácie, tieto budú po predložení 
cenovej ponuky na tieto práce zhotoviteľom a jej odsúhlasením objednávateľom účtované ako práce 
na viac. 

 
Úhrady uskutočnené na základe fakturácie zhotoviteľa majú splatnosť maximálne 60 dní. 
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi pokutu za nedodržanie termínu splatnosti úhrad 
čiastku vo výške stanovenej podľa obchodného zákonníka 0,1% zo sumy za každý deň omeškania 
úhrady po termíne splatnosti. 

 
 

Čl. 3 Doba  výstavby a termín realizácie 
 

Pri podpise zmluvy sa dohodnú termíny realizácie prác. Nakoľko sa jedná o práce v exteriéry a práce 
s pôdou, hlavný vplyv na časový harmonogram postupu prác má počasie, kde hlavne dážď ovplyvňuje 
(predlžuje) dobu realizácie.  
Termín začiatku prác:   23.apríl 2020. Termín odovzdania diela :  30. septembra 2020. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať časový harmonogram prác, ale v prípade nepriaznivého počasia alebo 
nepripravenosti staveniska zo strany objednávateľa, treba prihliadnuť na prípadné oneskorenie 
odovzdania realizácie. Taktiež práce,  o ktoré objednávateľ rozšíri zmluvu o dielo počas priebehu 
realizácie, majú vplyv na posunutie termínu ukončenia a odovzdania celej realizácie. 
 

Čl. 4 Miesto zhotovenia diela  
 

Šalgočka – parcelné číslo 522/3 v extraviláne obce medzi časťou Pod Vinohradmi. 
 

Čl. 5 Spolupôsobenie objednávateľa 
 

Objednávateľ ak je to potrebné určí zodpovedných pracovníkov pre spoluprácu so zhotoviteľom 
a vytvorí podmienky pre realizáciu tejto zmluvy. 
Objednávateľ v spolupráci so zhotoviteľom sa bude podieľať na odstraňovaní prekážok na strane 
objednávateľa. 
Objednávateľ zabezpečí požadovaný príkon elektrickej energie, ktorá bude splňovať platné normy 
z dôvodu použitých mechanizmov (vŕtačka, brúska, zváračka...) Objednávateľ zabezpečí zdroj vody 
(studňa fontány ) a priestor na uskladnenie materiálu (hadíc, zemín, rastlín, kôry...) a náradia. 
Objednávateľ zabezpečí aby pri príchode zhotoviteľa boli dokončené všetky stavby susediace 
s plochami, ktoré bude zhotoviteľ upravovať, aby na týchto plochách nebol žiadny stavebný materiál 
alebo iné prekážky, ktoré by bránili zhotoviteľovi v plynulej realizácii prác. 
Pri začiatku realizácie je potrebné zabezpečenie zo strany objednávateľa : 
Zabezpečí plynulý pohyb pracovníkom k plochám na ktorých sa budú realizovať práce vyplývajúce 
z tejto zmluvy ako i prejazd nákladným automobilom k týmto plochám. 

 
Čl. 6 Záručné podmienky 

 



24 mesiacov na práce realizované podľa technických noriem. Za stav drevín bez zálievky – 
automatickej závlahy nezodpovedá realizátor diela , nakoľko nevie zabezpečiť pravidelné 
zavlažovanie týchto drevín. To je v kompetencii Obce Šalgočka. 
Záruka sa vzťahuje len na tie zmluvy, kde si objednávateľ splnil voči zhotoviteľovi všetky finančné 
záležitosti a teda nemá voči zhotoviteľovi žiadne záväzky.  Záručná doba začína plynúť dňom 
protokolárneho odovzdania diela. 

 
Čl. 7 Ostatné ustanovenia: 

 
V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy, uhradí zhotoviteľovi všetky náklady nabehnuté pre 
splnenie predmetu tejto zmluvy (mimo prípady, kedy odstúpenie je z dôvodu neplnenia záväzkov 
zhotoviteľa) Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi i preukázateľné náklady, ktoré vznikli pozastavením 
prác zo strany objednávateľa. 
 
Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnky tejto zmluvy sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú 
prehlásené za dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané pracovníkmi objednávateľa 
a zhotoviteľa k tomu oprávnenými podľa článku 1 tejto zmluvy. 
Táto zmluva je vypracovaná v dvoch právne rovnocenných vyhotoveniach a nadobúda platnosť dňom 
podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
Zmluvné strany prehlasujú, že na tomto právnom úkone sa dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle je 
slobodný a vážny a na znak súhlasu s obsahom zmluvy túto vlastnoručne podpísali. 
 
 
V Šalgočke dňa 20. 04. 2020 
 
 
                                                                             
      objednávateľ :                                                                       zhotoviteľ: 

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

 
  Helena Mesárošová                                                                 Patrik Ščasný 
     starostka obce                                                      Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o. 
                                                                                                   
 
 
 


