
 

 

 

 

 

Zmluva  
 

o zhotovení diela 

 

 

 

 

 

 

uzavretá medzi 

 

 

KO-BO  s.r.o. 

 

 

a 

 

 

                                    obec              ŽBINCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo p.     6/2019 



 

I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 KO-BO s.r.o. so sídlom: Július Barč - Ivana 24 

IČO: 45644110 

DIČ: SK2023078937 

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Košice 1, oddiel: s.r.o., vložka 

č. 26066/V 

konajúca prostredníctvom Miroslav Borovič 

konateľa/prokuristu 

bankové spojenie: OTP Bank a.s. 

číslo účtu:  

SK66 5200 0000 0000 1790 5068 

ďalej ako „zhotoviteľ“ 

 

 

 

a 

 

 

 

1.2    obec Žbince zastupena p. Ján JURKO   

                                                                         starosta obce 

                                                                         IČO 00326089 

DIČ  2020742779 

0903497933   

0566493106 

email :  starosta@zbince.sk 

 

ďalej ako „objednávateľ“ 
 

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 644 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) túto zmluvu o zhotovení diela. 

 

 



 

II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok v tejto zmluve dohodnutých vytvorí pre 

objednávateľa stavbu – autobusovú zastávku model č.7 

 

     Rozmery vonkajšie podorysu :   2,90m x 2,30m     

                    Celkova výška 2,4m 

    Murivo :              farba šedá 

    Strecha :              sedlová   /vyosená/ 

    Farba krytiny :    hnedá 

       Okapy a zvod     žiadne 

       Lavička   1,3m x0,4mm  

         Ktorá má byť postavená v : obci   Žbince  v súlade so záväznými technickými požiadavkami 

objednávateľa.  

 

2.2 Objednávateľ je povinný pri podpísaní tejto zmluvy o dielo odovzdať zhotoviteľovi zoznam 

technických požiadaviek k stavbe písomnou formou. 

 

2.3   Objednávateľ sa zaväzuje prevziať ukončené dielo v dohodnutom termíne a v rozsahu 

plnenia a zaplatiť zaň cenu dohodnutú podľa článku III tejto zmluvy o dielo.  

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje neužívať predmet diela až do jeho dokončenia ,  odovzdania 

a zaplatenia celej kúpnej ceny. 

 

2.5      Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pred samotným započatím diela všetky potrebné 

písomné doklady k stavbe (stavebné povolenie, ohlásenie stavby, a iné povolenia ktoré sú potrebné 

pri začatí stavby, vytvoriť pracovný priestor na vyskladnenie materiálu a pre  samotnú výstavbu 

sprístupniť montážny priestor 0,80 m po obvode stavby o dielo. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. 

Cena za dielo a platobné podmienky 

 

 

3.1 Cena za dielo, tak ako je určené v bode 2.1 tejto zmluvy, sa určuje dohodou vo výške 

               2999    s DPH   ( dvetisic devätsto devädesiat deväť 

 

3.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 50 % t.j.  

              1 500€     s DPH      (  tisíc pästo eur ) 

          

          z celkovej  ceny s DPH, ktorú objednávateľ uhradí  vkladom na účet  v deň  podpisu tejto 

zmluvy.  

 

3.3 Zvyšnú časť ceny za dielo vo výške z celkovej ceny 

                 1 499 €    s DPH      ( tisíc štyristo devädesiat devä eur ) 

            

        v zmysle platných právnych predpisov uhradí objednávateľ pri prevzatí diela. 

 

3.4 V prípade, ak objednávateľ požiada zhotoviteľa o vykonanie prác nad rámec dohodnutý 

v tejto zmluve, bude cena medzi objednávateľom a zhotoviteľom dohodnutá vo forme 

písomného dodatku k tejto zmluve o zhotovení vecí na zákazku, alebo samostatnou 

zmluvou. V prípade obmedzenia rozsahu diela a tým aj prác dodávateľa, bude dohodnutá 

cena znížená adekvátne skutočne vykonaným prácam. 

 

 

IV. 

Termíny plnenia 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet diela tak, ako je určený v článku II. tejto zmluvy  

do  – 30.10.2019. Súčasťou zmluvy musí byť prevzatie zoznamu požiadaviek od dodávateľa 

, tak ako je uvedené  v článku II tejto zmluvy.  

 

 

 

 

 



V. 

Zmluvné pokuty 

 

5.1 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín plnenia podľa článku IV. tejto zmluvy 

o dielo je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  0,05 % z dohodnutej 

ceny diela za každý deň omeškania. 

 

5.2 Ak zhotoviteľ z vlastnej viny nezačne práce spojené s odstránením vád diela do 30 dní od 

doručenia odôvodnenej písomnej reklamácie objednávateľa, je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň 

omeškania. 

 

5.3 Ak zhotoviteľ nie z vlastnej viny preruší práce a to napr. z dôvodu nedodania materiálu 

dodávateľskou firmou, alebo z dôvodu ohrozenia bezpečnosti práce zamestnancov a 

ohrozenia bezpečnosti práce na pracovisku a tým vznikne časový sklz, sa tento časový sklz 

nebude brať ako nedodržanie dohodnutých zmluvných podmienok a nový termín ukončenia 

sa o tento časový sklz predĺži doba ukončenia stavby. O dôvodoch prerušenia prác a dĺžky 

pozastavenia prác bude objednávateľ včas informovaný. Nedodržanie plánovaného termínu 

ukončenia sa nebude brať ako nedodržanie zmluvných podmienok plnenia zo strany 

zhotoviteľa a tým nie je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu za nedodržanie 

zmluvných podmienok.  

 

5.4 Ak zhotoviteľ nie z vlastnej viny, ale z dôvodu zrušenia objednávky dodávateľom, nedodá 

v dohodnutom termíne materiál, ktorý si objednávateľ objednal, ale zhotoviteľ navrhne 

objednávateľovi iné riešenia zhodné kvalitou a cenou pôvodným materiálom, objednávateľ 

má právo od objednaného nedodaného tovaru odstúpiť a tým poníži rozsah objednaného 

tovaru a rozsah objednaných prác. Cena bude znížená adekvátne skutočne vykonaným 

prácam a dodaných materiálov.   

 

5.5 Ak sa cena materiálu navýši oproti rozpočtu na základne objednávky od subdodávateľa, 

bude urobený písomný dodatok k zmluve. 

 

 

 

 

 

 



VI. 

Povinnosti zhotoviteľa 
 

6.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že dielo špecifikované v bode 2.1 a Prílohe  tejto zmluvy 

bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy. 

 

6.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za vady a nedostatky, ktoré dielo vykazuje v čase jeho 

odovzdania. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ 

objednávateľovi v rozsahu tejto záruky. 

 

6.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, a že 

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela 

nevyhnutné. 

 

6.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, len ak tieto vady spôsobilo použitie vecí, ktoré mu 

odovzdal na spracovanie objednávateľ a to v tom prípade, ak na ňu objednávateľa upozornil. 

Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných 

objednávateľom v prípade, ak objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov upozornil. 

 

6.5 Objednávateľ je povinný predmet diela prehliadnuť, alebo zariadiť jeho prehliadku podľa 

možnosti čo najskôr po odovzdaní predmetu diela najneskôr do troch dní od výzvy 

zhotoviteľa. 

 

6.6  Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom bezávadového odovzdania diela. Ak 

objednávateľ prevezme dielo až po dni, do ktorého mal povinnosť ho po oznámení 

zhotoviteľom prevziať začne záručná doba plynúť dňom, keď mal objednávateľ túto 

povinnosť.  

 

6.7 V prípade, ak objednávateľ bude reklamovať vadu diela, je zhotoviteľ povinný odstrániť. 

 

6.8 Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej 

trvania. 

Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vád diela u zhotoviteľa písomne a to 

v záručnej dobe podľa bodu 6.6 tejto zmluvy. Čas plynúci od uplatnenia práva záruky do 

vykonania opravy diela sa do záručnej doby nepočíta.  

 



6.9 Objednávateľ má rovnako právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak sa vada, ktorá je 

odstrániteľná vyskytne opätovne po oprave diela alebo pre väčší počet vád nemožno 

predmet diela užívať obvyklým spôsobom. 

 

6.10 V prípade ak predmet diela bude vykazovať vadu, ktorá je neodstrániteľná avšak nebráni 

užívaniu diela riadnym spôsobom, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny za 

dielo podľa bodu  3.1 tejto zmluvy. 

 

6.11 V prípade ak objednávateľ neprevezme dielo v súlade s článkom 2.3 tejto zmluvy, je 

zhotoviteľ oprávnený po uplynutí 30 kalendárnych dní odo dňa keď bola vec zhotovená 

s dielom voľne nakladať. Ak sa zhotoviteľovi nepodarí s vecou účelne naložiť, prípadne ju 

speňažiť, má zhotoviteľ právo na zaplatenie ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy 

objednávateľom.       

 

 

                                                                       VII. 
Osobitné dojednania 

 

7.1 Objednávateľ si je vedomý, že v prípade odstúpenia od zmluvy pred ukončením diela je 

povinný uhradiť zhotoviteľovi sumu , predstavujúcu  zakúpený a vyrobení tovar na danú 

zmluvu o dielo, a práce  už vykonané a nahradiť zhotoviteľovi účelne vynaložené náklady. 

7.2 Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy pred zhotovením diela zo  strany objednávateľa, je 

zhotoviteľ oprávnený ponechať  si časť zálohy vo výške predstavujúcej účelne  vynaložené 

náklady spojené s prípravou realizácie diela. 

7.3 Objednávateľ súhlasí s vyhotovením videozáznamu alebo fotografických snímok 

zobrazujúcich predmet zmluvy zo strany  č.3 a ich využitím na reklamné účely v podobe 

reklamných letákov, katalógov ako aj iných reklamných predmetov a taktiež s umiestnením 

a zverejnením snímok na internetových stránkach propagujúcich výrobky a diela vytvorené 

zhotoviteľom.   

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma 

zmluvnými stranami. 

 

8.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia 

príslušnými  ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatných 

právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

 

8.3 Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou 

predovšetkým mimosúdnou dohodou. 

 

8.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým 

dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne 

neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, 

ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

 

8.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami. 

 

8.6 Táto zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží 1 vyhotovenie. 

 

8.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne 

prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

8.8 V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov    

v platnom znení, dotknutá (používateľ) vyhlasuje , že osobné údaje poskytla dobrovoľne, 

osobné údaje sú pravdivé  a zároveň dáva spoločnosti Befor s.r.o., Július Barč – Ivana 24, 

07101 Michalovce svoj výslovný súhlas so spracovaním týchto osobných  údajov, ktoré 

vyplní do tejto zmluvy.   
 

8.9   V tejto zmluve dotknuté osoby súhlasia so spracovaním osobných údajov ( zoznam údajov je   

          daný rozsahom použitia v tejto zmluve, alebo v rozsahu danom podľa NARIADENIA    

          EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679  z 27 apríla 2016 o ochrane  

           fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým  

           sa zrušuje smernica 95/46ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) / v skrate GDPR /.  



           Dotknuté osoby prehlasujú, že údaje sú úplne pravdivé, správne, aktuálne a ich súhlas so  

          spracovaním na dobu neurčitú alebo na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu zmluvy je  

           vyjadrený podpisom na tejto zmluve. Údaje sa spracúvajú pre účel zverejnenia, archivovania  

           tretím subjektom ( subjekty založené obcou, rozpočtové a príspevkové organizácie obce,  

          subjektom zabezpečujúcim analýzu, posúdenie, schválenie, kontrolu, vymáhanie,  

          poskytovanie plnenia zo zmluvy) ako aj na iné účely potrebné na naplnenie predmetu  

          zmluvy. Zákonnosť spracovania osobných údajov je na podklade čl.6 ods.1 písm. b) GDPR 

 

 

          

 

 

 

V Michalovciach , dňa  2.09.2019 

 

 

 

 

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

 Borovič Miroslav                                                starosta obce  p. JÁN JURKO                                       

              (KO-BO  s.r.o.)                                                                               objednávateľ 

                 zhotoviteľ           

                                                            


