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ZMLUVA O DIELO 

na realizáciu diela s názvom:  
„Vybudovanie miesta spoločného stravovania v autokempingu Dolná Strehová“ 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

1. Objednávateľ:  

Názov:  Obec Dolná Strehová 

 Sídlo:  Hlavná 52/75 
   991 02 Dolná Strehová 

Zastúpený:  Ing. Ľuboslav Dobrocký – starosta obce (vo veciach zmluvných a technických) 

IČO:  00 319 295     
DIČ:  202 047 2520  

Kontakty:   tel.: 047 48 97 169 
   e-mail: starosta@dolnastrehova.sk; podatelna@dolnastrehova.sk 
    

ďalej ako „Objednávateľ“ 

 
2. Dodávateľ:    

Názov:  Obecný podnik "Prameň" pri Obecnom úrade v Dolnej Strehovej, príspevková organizácia 

Sídlo:  Hlavná 52/75  
991 02 Dolná Strehová  

Zastúpený: Ivan Longauer, riaditeľ  

IČO:   42 011 655 
DIČ:   202 233 0178 
IČ DPH:  SK 202 233 0178 

Kontakty: tel.:  0905 478 274 
  e-mail: riaditel@dolnastrehova.sk 

Zapísaný:   Obvodný úrad vo Veľkom Krtíši, odbor živnostenského podnikania – číslo živnostenského 
registra 660-6319; č. OŽP-B/2007/00434-2/CR1 

ďalej ako „Dodávateľ“ 

 
Článok č. I 

Predmet zmluvy 

1.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej súťažnej cenovej ponuky zo dňa 7. mája 2021, kto-
rá bola vyhodnotená Objednávateľom ako najvýhodnejšia, v rozsahu a za podmienok Výzvy na predlo-
ženie cenovej ponuky vyhlásenej dňa 4. mája 2021 a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve vykoná 
a zabezpečí pre Objednávateľa dielo s názvom: „Vybudovanie miesta spoločného stravovania v auto-
kempingu Dolná Strehová“.  
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1.2 Predmetom zákazky je dodanie stavebných materiálov a prác potrebných na vybudovanie miesta spoloč-
ného stravovania v autokempingu Dolná Strehová. Jeho súčasťou bude spevnená vyvýšená plocha posta-
vená na obdĺžnikovom základe murovaním z debniacich tvárnic, vyplnením drveným stavebným odpa-
dom a vybudovaním spevnenej plochy položením zámkovej dlažby.  

Súčasťou predmetu zákazky je aj stavba dreveného altánu, prekrývajúceho vybudovanú spevnenú plo-
chu, so zadebnenou strechou, oplechovanou a opatrenou dažďovými zvodmi. Súčasťou zákazky sú aj ná-
tery všetkých konštrukcií a výroba a dodanie 3 setov na sedenie, ktoré budú umiestnené na ploche vybu-
dovaného altánu. 

Cenová ponuka vo forme oceneného zadania výkaz výmer tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy a je jej neoddeliteľ-
nou súčasťou. 

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a 
Dodávateľovi poskytne dojednané spolupôsobenie. 

1.4 Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a 
výkonov v stavebnej časti projektu. 

1.5 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

Článok č. II 
Ďalší záväzok zhotoviteľa 

2.1 Dodávateľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dojednania tejto 
Zmluvy. 

2.2 Dodávateľ podpisom tejto Zmluvy preberá zodpovednosť za všetky aktivity súvisiace so zhotovením 
diela, postupuje s maximálnou zodpovednosťou a za dodržania všetkých podmienok a pravidiel BOZP. 

Článok č. III 
Čas a miesto plnenia 

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá Objednávateľovi predmet plnenia podľa Článkov I. a II. tejto Zmluvy  
v termíne najneskôr do 15. júla 2021. 

3.2 Práce predstavujúce predmet zákazky „Vybudovanie miesta spoločného stravovania v autokempingu 
Dolná Strehová“ začnú najskôr po podpise tejto Zmluvy a nadobudnutí jej účinnosti, t.j. deň po zverej-
není na internetovom sídle Objednávateľa.   

3.3 Dodržanie termínu ukončenia a odovzdania diela je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
Objednávateľa dojednaného v tejto Zmluve. Po dobu meškania Objednávateľa s poskytnutím spolupô-
sobenia nie je Dodávateľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať dielo v dojednanom termíne. 

3.4 Dodávateľ splní predmet diela v mieste plnenia, t.j. vstupná časť do areálu termálneho kúpaliska Dolná 
Strehová v obci Dolná Strehová, parcela č. 1110/1 C-KN, kultúra: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 
3370 m2; na uvedenej parcele sa nachádza autokemping; v jeho okrajovej časti bude umiestnené dielo 
– miesto spoločného stravovania. 

 
Článok č. IV 

Spolupôsobenie objednávateľa 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Dodávateľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v poskytnutí 
zdroja elektrickej energie zo siete 230 V počas realizácie a prístup k úžitkovej vode. Toto spolupôsobe-
nie poskytne Objednávateľ ku dňu nástupu stavebnej skupiny na miesto výkonu po výzve Dodávate-
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ľom, resp. doručenia požiadavky Dodávateľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré Objednávateľ nemôže 
poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú formu zabezpečenia. 

Článok č. V 
Cena a platobné podmienky 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy o dielo v rozsahu Článku I. a II. je spracovaná v súlade so záko-
nom č. 18/1996 Z. z. o cenách.  

5.2 Cena za kompletnú dodávku je:   

Cena bez DPH: 9 453,02 Eur 

DPH:  1 890,60 Eur 

Cena celkom: 11 343,62 Eur, slovom jedenásťtisíctristoštyridsaťtri celých eur a šesťdesiatdva 
centov.   

5.3 Ak dôjde k zániku Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, vzniká Dodávateľovi nárok na úhradu 
vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda  
o cene, požiada Dodávateľ súd o rozhodnutie. 

5.4 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená Dodávateľom po ukončení stavebných prác a ich 
protokolárnom odovzdaní Objednávateľovi.   

5.5 Splatnosť faktúry bude 15 dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi.  

5.6 Faktúra bude obsahovať tieto údaje: 

– označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, 

– číslo zmluvy alebo jej dátum, 

– číslo faktúry, 

– 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. 

5.7 Súčasťou faktúry bude výkaz výmer predstavujúci Dodávateľom vykonané a odovzdané práce, mate-
riály a služby a Objednávateľom prevzaté práce, materiály a služby. 

5.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednávateľ je opráv-
nený vrátiť ju Dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 
lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

Článok č. VI 
Zodpovednosť za vady, záruka 

6.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že dielo bude zrealizované podľa tejto Zmluvy a predloženej cenovej po-
nuky v zmysle Výzvy predloženej v rámci procesu verejného obstarávania. 

6.2 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady vznik-
nuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

6.3 Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli po odovzdaní diela mechanickým poškodením počas 
užívania predmetu, alebo boli spôsobené nesprávnou údržbou počas záručnej doby. 
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6.4 Záručná doba je 60 mesiacov na stavebné práce a 24 mesiacov na dodané výrobky, ktorých záručnú 
dobu stanovuje ich výrobca. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi. 

6.5 Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (vady diela) bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však v lehote do 14 dní od uplatnenia reklamácie. 

6.6 Predmetom dodávky nie je ani výroba, či dodávka technickej dokumentácie, alebo inej dokumentácie 
týkajúcej sa predmetného diela. 

Článok č. VII 
Zmluvné pokuty 

7.1 Dodávateľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za 
každý deň prekročenia lehoty stanovenej v Článku č. III, ods. 3.1 Zmluvy. 

7.2 Keď je Objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zaplatiť 
Dodávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň meškania. 

Článok č. VIII 
Záverečné ustanovenia 

8.1 Túto Zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

8.2 Keď dôjde po uzavretí Zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola Zmluva uzavretá,                                                                                                                              
zmluvné strany sa zaväzujú upraviť Zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou  
v Dodatku. 

8.3 Na predmet tejto Zmluvy sa nevzťahujú vlastnícke práva Zhotoviteľa. Dielo sa stáva po odovzdaní 
Dodávateľom a uhradení finančných nárokov Objednávateľom majetkom Objednávateľa. 

8.4 Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ dostane dve a Dodávateľ jedno vy-
hotovenie, každé vo forme originálu. 

8.5 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je: 

Príloha č. 1: Rozpočet – ocenené zadanie výkaz výmer 

8.6 Zmluva je platná podpísaním obidvomi zmluvnými stranami a účinná deň nasledujúci po dni zverejne-
nia na internetovom sídle Objednávateľa.  

V Dolnej Strehovej dňa 14. mája 2021 

 

 

 

 

_________________________     _________________________ 
                            Objednávateľ             Dodávateľ            
              Ing. Ľuboslav Dobrocký, starosta               Ivan Longauer, riaditeľ 

       (za Obec Dolná Strehová)                      (za Obecný podnik "Prameň" pri OÚ   
              v Dolnej Strehovej, príspevková organizácia.) 


