
ZMLUVA O DIELO 
 

č. 07  / 2016 
 
 

 
                               Zmluva na uskutočnenie prác sa uzatvára v zmysle 
 § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov. 
 
 

Preambula 
 
 
Objednávateľ na uzavretie tejto zmluvy použil zákazku s nízkou hodnotou postupom podľa  
§ 117 zák. NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.  
 
                                                                        I. 

Zmluvné strany 
 
 
Objednávateľ: Obec Hradište pod Vrátnom, č. 80, 906 12  Hradište pod Vrátnom          
 
Zastúpený : Ing. Lukáš Piroha, starosta 
Bankové spoj.: Prima banka, Slovensko, a.s.          
Číslo účtu : 4638101001/5600 
IBAN: SK09 5600 0000 0046 3810 1001 
BIC: KOMASK2X                 
IČO: 00309559                        
DIČ: 2021086738                          
Oprávnený jednať: Ing. Lukáš Piroha, starosta   
č. tel., č. faxu:  0908 792 498          
 
 
 
Zhotoviteľ:               KNOSS , s. r. o. , č. 307, 906 35  Plavecký Mikuláš 
 
Zastúpený:                Klíma Ladislav – konateľ 
Bankové spoj.:          VÚB 
Číslo účtu:                2857448559/0200 
IBAN :                      SK91 0200 0000 0028 5744 
BIC :                         SUBASKBX                       
IČO:                          31427162 
DIČ:                          2020358461 
IČ pre DPH               SK2020358461 
Oprávnený jednať:    Klíma Ladislav – konateľ 
Č. tel., č. faxu:           0905 525 096 
Zapísaný v obchodnom registri oddiel Sro vložka číslo 13647/B     
 



 
II. 

Predmet plnenia 
 
1.  Predmetom zákazky je zhotoviť dielo „Zateplenie budovy Obecného  úradu“ v obci 
Hradište pod Vrátnom. Práce budú zrealizované v súlade s predloženou cenovou ponukou zo 
dňa 19.08.2016. 
2.  Práce pri realizácii budú rozdelené do etáp:  
     - výmena okien a dverí 
     - zateplenie fasády  budovy Obecného úradu 
     - erb obce + nápis  na fasáde  
      
 

III. 
Čas plnenia 

 
1.  Zhotoviteľ zaháji práce v termíne od 01.10.2016 a ukončené dielo odovzdá do užívania  
     objednávateľovi najneskôr do 30.11.2016.  
 

IV. 
Cena diela 

 
Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že dielo bude financované z prostriedkov  
objednávateľa . 
Cena prác bola stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, na základe 
predloženej ponuky ako cena pevná na dohodnutý rozsah prác uvedený v článku I.  
tejto zmluvy o dielo a v cenovej ponuke zhotoviteľa, v sume 
 

31 464,64 € s DPH 
 

Cena slovom:  tridsaťjedentisícštyristošesťdesiatštyri eur  a šesťdesiatštyri centov 
Z toho: 
Cena bez DPH:                                   26 220,53 € 
Cena DPH  20%  :                                5 244,10 €      
 
V prípade legislatívnej zmeny sadzby DPH sa dohodnutá cena za dielo s DPH upraví v súlade 
s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 

V. 
Platobné podmienky, záruky 

 
 
Zmluvné strany sa dohodli na týchto platobných podmienkach: 
 

1. Fakturovaná cena zákazky bude mesačne na základe odsúhlaseného množstva 
vykonaných prác. Platba bude realizovaná na základe predložených faktúr 
odsúhlasených objednávateľom. Splatnosť faktúr do 14 dní po doručení. 

 
 



2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa tejto zmluvy 
a že  po  dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve                         

      a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, ktoré sú stanovené STN a normami    
      ES  a EU. 
3. Záručná doba za predmet diela je 36 mesiacov odo dňa jeho písomného prevzatia 

objednávateľom. 
4. Záručná doba týkajúca sa diela začína plynúť dňom písomného odovzdania predmetu 

diela. Záručná doba neplynie v čase, v ktorom nemôže objednávateľ užívať predmet 
diela pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá dodávateľ.  

 
VI. 

Odovzdanie a prevzatie 
  
Dielo bude ukončené odovzdaním objednávateľovi. 
Zápis o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený pri preberaní diela, podpísaný 
objednávateľom a zhotoviteľom. 
 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Túto zmluvu možno zrušiť len zmluvnými zjednaniami podpísanými oboma zmluvnými  
    stranami. 
2. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce a   
    vznikajúce Obchodným zákonníkom. 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po podpísaní oboch zmluvných strán. 
4. Táto zmluva bude vyhotovená v štyroch vyhotoveniach – zhotoviteľ dostane dve  
    vyhotovenia a objednávateľ dve vyhotovenia. 
5. Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na  
    znak súhlasu, že zmluva obsahuje ich slobodný prejav vôle, určitý vážny a zrozumiteľný  
    bez tiesne či právne významného omylu, túto vlastnoručne podpísali. 
 
 
 
 
 
 
    V Plaveckom Mikuláši dňa:                                                       V Hradišti pod Vrátnom dňa: 
     27.09.2016                                                                                  27.09.2016 
     Za zhotoviteľa:                                                                           Za objednávateľa: 
 
 
 
 
 
--------------------------------                                                            ------------------------------ 
Ladislav Klíma                                                                                Ing. Lukáš Piroha  
konateľ                                                                                             starosta obce 
 
 
Príloha: podrobný rozpočet 










