
Zmluva  o  dielo č. 11062014/ KRÁLIK SK /OBEC ŠTIAVNIK 
  

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodneho zákonníka 513/91 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 

 
I. Zmluvné  strany 

 
Objednávateľ:                        Obec Štiavnik 
                                                  Obecný úrad Štiavnik  
                                                01355 Štiavnik 1350 
Zastúpený:                                      Ing. Štefan Vároš, starosta obce 
   
   
IČO:   00 321 672 
DIČ:    
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava 
Číslo účtu:    SK27 0200 0000 0000 2332 2432 
                                                                BIC: SUBASKBX 
 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
     
 
Zhotoviteľ:             KRÁLIK SK, s.r.o. 
Sídlo:                                                    Štiavnik 946, 013 55 Štiavnik 
        
V zastúpení:                                        Králik Alojz – konateľ spoločnosti 
Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných a technických:                 Králik Alojz – riaditeľ spoločnosti 
Bankové spojenie:                               Všeobecná úverová banka, a.s., Bytča 
Číslo účtu:                                            SK03 0200 0000 0024 0120 0555 
                                                             BIC: SUBASKBX 
IČO:                                                      43 867 961 
DIČ:                                                     2022503373 
IČ-DPH:                                                SK 2022503373 
Tel.:                                                     0918 179  706 
Fax:                                                     
 
       Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19920/L. 

 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

II. Predmet plnenia 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa stavebné práce, pre predmet zmluvy „Zateplenie 
budovy zdravotného strediska “ v rozsahu stanovenom položkovým rozpočtom /viď príloha č. 1/  
 
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v súlade so 
schváleným výkazom výmer stavby, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami 
vymedzenými v tejto zmluve. 
 
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť  za  zhotovenie  diela  
zmluvnú  cenu, podľa  dohodnutých platobných podmienok. 
 
 
 
 
 



 
 
 

III. Doba  plnenia 
 

3.1 Doba plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. je: 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne do 2 mesiacov od prevzatia staveniska a zahájenia  
prác. 
 
3.2  Termíny  realizácie  diela sú pre  zmluvné  strany záväzné. K ich zmene môže dôjsť  na            
základe  dohody zmluvných strán, ktorá musí tvoriť dodatok k tejto zmluve.. 
Zhotoviteľ nie je v omeškaní ak dôjde k predlženiu termínu z dôvodu vyššej moci. 
   

IV. Cena  diela 
 

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 
18/1996 Z. z. o cenách a je maximálna, doložená podrobným položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  
     
4.2 Cena za zhotovenie diela je: 
 
                                           Cena diela bez DPH       28 743,25  EUR 
                                           DPH 20%                          5 748,65  EUR 
                                           Cena  spolu s DPH         34 491,90   EUR 
 
4.3 Ponúkaná cena predstavuje náklady na všetky dodávky a montáže podľa položiek špecifikovaných 
výkazom výmer. 
 
4.4 Daň z pridanej hodnoty bude pripočítaná a účtovaná k cene diela, v zmysle platných právnych 
predpisov. 
 
4.5 V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného 
charakteru diela oproti výkazu výmer, práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná 
kalkulácia. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v Stavebnom denníku a v dodatku k Zmluve o 
dielo.    
 
4.6 Cena diela môže byť prekročená len v prípadoch: 

 pokiaľ bude objednávateľ  požadovať vykonanie prác naviac, ktoré nie sú predmetom výkazu 
výmer  a to za podmienky, že budú odsúhlasené formou písomného dodatku k tejto zmluve 
o dielo, 

 pokiaľ požiadavka na práce naviac, ktoré nie sú predmetom výkazu výmer  bude pred ich 
realizáciou odsúhlasená a potvrdená k tomu oprávnenou osobou zo strany objednávateľa. 
 

V. Platobné  podmienky 
 

5.1 Platbu za zhotovenie diela, tak ako je určené v bode 4.2. tejto zmluvy, uhradí objednávateľ po 
podpise zmluvy nasledovne: 
 

 
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po vykonaní prác na základe odsúhlaseného súpisu 
vykonaných prác. Súpis vykonaných prác potvrdí objednávateľ. Splatnosť faktúry  dokladov je 30 
dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 
 
 
 
 



 
 
 

 
5.2 Faktúra bude obsahovať:  
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo  
- číslo faktúry 
- číslo zmluvy 
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť 
- fakturovanú sumu 
- označenie diela  
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby 
- v prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom účtovaných – vykonaných prác, ktoré 

sú predmetom fakturácie  
 
5.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.   
 

 
VI. Miesto  plnenia 

 
6.1 Zdravotné stredisko v obci Štiavnik 
 
 

VII. Zodpovednosť  za  škody 
 

7.1 Zhotoviteľ  preberá  záruku, za  akosť  diela  po  dobu  24 mesiacov, od  odovzdania  diela, okrem  
zabudovaných zariadení  a  dodávok  s kratšou  záručnou  dobou  v zmysle  Obchodného  zákonníka.  
Zhotoviteľ  zodpovedá  za  vady,  ktoré  predmet  má  v čase  jeho  odovzdania  objednávateľovi.  Za   
vady,  ktoré  sa  prejavili  po  odovzdaní  diela zodpovedá  zhotoviteľ  iba vtedy,  ak  boli  spôsobené  
porušením  jeho  povinností. 
 
8.2 Zhotoviteľ  sa   zaväzuje  začať  s odstraňovaním  prípadných  vád  predmetu  plnenia  do  7 dní  od  
uplatnenia  oprávnenej  reklamácie objednávateľa  a  vady  odstrániť  v čo  najkratšom  technicky  
možnom  čase.  Termín odstránenia vád sa dohodne  písomnou formou pri vzniku udalosti. 
 
8.3 Pri  realizácii  prác  na stavbe, za ochranu  zdravia  a  bezpečnosť  pri práci zodpovedá  zhotoviteľ.   
 
8.4 Škody spôsobené  na  majetku zhotoviteľom, počas  doby  výstavby  odstráni  zhotoviteľ  na  
vlastné  náklady. 
 
 

VIII. Splnenie  záväzkov  zhotoviteľa  -  odovzdanie  a  prevzatie  diela 
 

11.1 Po  zhotovení  diela  vyzve zhotoviteľ objednávateľa, do  10  dní, k jeho odovzdaniu  a  prevzatiu  
v mieste  plnenia. 
 

IX. Ostatné  ustanovenia 
 

12.1 Zmluvné strany  sa  dohodli,  že  zhotoviteľ  zabezpečí  počas  stavebných  prác vedenie  
stavebného  denníka  stavby, odo  dňa  prebratia  pracoviska, po  odovzdanie  stavby  objednávateľovi. 
Denník  sa  vedie  v znení  platných zákonov  SR,  musí  byť  na  stavbe  trvale  prístupný. 
 
12.2 Kontrolné  dni  na  stavbe  budú  dohodnuté  pri odovzdaní staveniska. 
 



12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu v priestoroch vykonávania diela a je  povinný 
odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho činnosťou v súvislosti so zhotovením 
diela. Pokiaľ objednávateľ zistí, že priestory užívané zhotoviteľom nie sú čisté a upratané, má právo 
požiadať zhotoviteľa, vykonať odstránenie odpadov a vyčistenie okamžite. Ak sa tak nestane, budú 
odstránené nečistoty a odpady objednávateľom, na náklady zhotoviteľa. Toto ustanovenie platí 
v priestoroch, ktoré zhotoviteľ použil po dohode s objednávateľom, na presun materiálu na miesto 
uskladnenia a vykonávania prác.  
 

X. Zmluvné  pokuty 
 
10.1 V prípade,  že  zhotoviteľ  nedodrží  termíny plnenia,  dohodnuté  v tejto  zmluve,   uhradí  
objednávateľovi  zmluvnú  pokutu, vo  výške  0,05 % z celkovej ceny diela, za každý deň omeškania. 
 
10.2 Zhotoviteľ má právo vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania,v prípade omeškania s úhradou 
faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej – neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 
 

XIII. Záverečné ustanovenia 
 
14.1 Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy, je možné len formou písomných dodatkov,  
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán.  
 
14.2 Táto  zmluva  je  vyhotovená  v 2 výtlačkoch,  z nich  každá  zo  zmluvných  strán  obdrží po 
jednom. 
 
14.3 Pokiaľ  nebolo  v tejto  zmluve  dohodnuté  inak,  platia  právne  pomery  vyplývajúce  
z Obchodného  zákonníka. 
 
14.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení na 
webovej stránkach obce. 
 
 
 
 
 
V Štiavniku dňa:    11.06.2014                                          V Štiavniku  dňa:  11.06.2014     
 
 
 
 
                           
                
            za  objednávateľa                                                             za  zhotoviteľa 
Ing. Štefan Vároš, starosta obce                                          Alojz Králik  – konateľ spoločnosti          


