
ZMLUVA O DIELO 

na vykonanie  rekonštrukčných stavebných prác 

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami 

 

 

1.1 Objednávateľ: 

 

Obchodné meno:  Obec Ložín 

so sídlom:   Obecný úrad Ložín 31, 072 05 

zastúpená:   Mgr. Pastírová Monika, starostka obce 

Bankové spojenie: Prima Banka 

Č. účtu:   4295671001/5600 

IČO:    00325449 

DIČ:   2020738984 

Telefón:  056/6495316, 0902918700 

E-mail:  starosta.lozin@gmail.com 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

Obchodné meno :  CSM-STAV s.r.o, Priemyselná 91, 07101 Michalovce 

so sídlom:Ing.  Priemyselná 91, 07101 Michalovce  

zastúpená:   Ing. Ján Maďar 

Bankové spojenie:  ČSOB Banka, pobočka Michalovce 

Č. účtu:   SK54 7500 0000 0001 1359 9363 

IČO:    36206016 

DIČ:    2020040561 

IČ DPH:   SK2020040561 

Telefón:  0903883955 

E-mail:  csm.stav@gmail.com 

 

 

Čl. 1. Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná 

objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 

objednávateľa vykoná stavebné práce v zmysle predloženej cenovej ponuky na zákazku: 

„Oprava mostíka a výstavba parkoviska pri cintoríne. “ Za zameranie akcie je zodpovedný 

zhotoviteľ. 

 

 

Čl. 2. Všeobecné ustanovenia 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa článku 

2 tejto zmluvy. 
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2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť 

a s riadnou odbornou starostlivosťou. Pri plnení predmetu zmluvy postupuje zhotoviteľ 

v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky a dodržiava všetky opatrenia            

(najmä technické, bezpečnostné, protipožiarne,) a predpisy súvisiace s predmetom zmluvy. 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 

 

Čl.3.  Čas plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať rekonštrukčné stavebné práce v termíne: do 10.2019. 

Odovzdanie staveniska do 3 dní od podpisu zmluvy. 

 

 

Čl. 4  Cena a platobné podmienky 

  4.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo: „Oprava mostíka 

a výstavba parkoviska pri cintoríne. “  

 Cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je: 

 Spolu bez DPH                              12 490,42 €  

 DPH                                                 2.498,08 €  

 Celkom cena diela s DPH            14 988,50 € 

Cena diela je stanovená na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa, zahŕňa všetky náklady 

zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia. 

4.2 Sumu bude zhotoviteľ fakturovať až po riadnom ukončení diela. Fakturované budú              

len fyzicky skutočne vykonané práce, podľa cenovej ponuky, prípadne jej dodatku, odsúhlasené 

objednávateľom. Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia objednávateľovi.   

 

Čl. 5. Zodpovednosť za škody, záruka 

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy, a splní svoj záväzok 

riadnym ukončením stavebných prác, odovzdaním diela a podpísaním preberacieho protokolu. 

5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a závady, ktoré boli spôsobené  porušením jeho povinnosti. 

5.3 Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/                   

bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie. 

 



Čl.6. Zmluvné pokuty 

6.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí 

objednávateľovi pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

6.2 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný 

zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,5% z nezaplatenej sumy za každý deň 

omeškania. 

Čl.7  Záverečné ustanovenia 

7.1 Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve 

a musia byť podpísané obomi zmluvnými stranami. 

7.2 Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

7.3 Zmluva je vypracovaná v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží  dva. 

7.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

V Ložíne,  dňa : 4.10.2019 

 

 

 

 

 

-----------------------------------                             -------------------------------------  

          CSM-STAV s.r.o                                                               Mgr. Monika Pastírová v.r 

         Ing. Ján Maďar v.r                                                                           starostka obce 

             zhotoviteľ                                                objednávateľ 

 

 

 

 

 

 


