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Návrh Zmluvy o dielo 
 

Uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č.513/1991 Z.z. (Obchodného zákonníka) 
v znení nehorších zmien a doplnkov 

 
 

 
I. 

Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ  
 
   Názov :  Obec Liptovská Teplička  

Sídlo :   ul. Stefana Garaja č. 398/16, 059 40 Liptovská Teplička 
IČO :   00326330 
DIČ / IČ DPH : 2021212677  
Bankové  spojenie Prima Banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu:  IBAN: SK72 3100 0000 0043 1003 1505 
Štatutárny zástupca : Mgr. Slavomír Kopáč - starosta obce 
Vo veciach zmluvy koná :  Mgr. Slavomír Kopáč       
Vo veciach technických koná :  JUDr. Ľubomír Ferjančík 
 
 

     ( ďalej len„Objednávateľ“ ) 
 

2. Zhotoviteľ: 
    

Obchodné meno: Peter Horník, spol. s r.o.  
Sídlo:   Majunkeho 4867/17, 058 01 Poprad - Spišská Sobota 
IČO:   36498581  
DIČ / IČ DPH : 2021893214 / SK2021893214    
Registrovaná:   OR Okresný súd Prešov, odd. Sro, vl.č.15467/P  

 Bankové spojenie: Tatra banka , a.s.  
 Číslo účtu:  IBAN : SK53 1100 0000 0026 2503 2562 
  Štatutárny zástupca : konatel Ing. Martin Horník 

Vo veciach zmluvy koná :  konatel Ing. Martin Horník  
Vo veciach technických koná : konatel Ing. Martin Horník 

 
(ďalej len “Zhotoviteľ ”) 
 

 
 

II. 
 Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je dielo : výstavba STL plynovodu a prípojok na 

ulici ,,Bory,, Liptovská Teplička podľa projektovej dokumentácie, ktorú 
vypracoval Ing. Peter Bendík v apríli 2016 a výkazu výmer.  
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III. 

Východiskové podklady 
 

1. Podkladom na uzatvorenie  tejto zmluvy o dielo je cenová ponuka zhotoviteľa zo 
dňa 13.10.2017, ktorá bola predložená objednávateľovi v rámci zadávania 
zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cenová 
ponuka je Prílohou č. 1 tejto zmluvy. 
 

IV. 
Čas plnenia a spôsob odovzdania a prevzatia diela 

 
1. Predmet plnenia tejto zmluvy o dielo podľa bodu II.1 a III. 1 bude zrealizovaný 

Zhotoviteľom a odovzdaný Objednávateľovi v dvoch etapách: 
- Prvá etapa: výkopové práce, montáž plynovodu, zásyp 
- Druhá etapa: zabezpečenie technických skúšok a meraní, vyhotovenie správ 
a protokolov, vyhotovenie preberacieho protokolu diela a podpísanie oboma 
zmluvnými stranami. 
 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať od Zhotoviteľa a uhradiť mu dohodnutú 
cenu takto : 
- faktúra za realizáciu Prvej etapy vo výške 90% z celkovej sumy diela, 
- faktúra za realizáciu Druhej etapy vo výške 10% z celkovej sumy diela. 
Táto faktúra bude vystavená až potom, keď bude ukončené preberacie konanie na 
celé dielo a za podmienky, že je dielo v 100% funkčnom stave a že Zhotoviteľ 
odovzdal objednávateľovi všetky dokumenty vymenované v Druhej etape. V tejto 
faktúre bude uvedený odpočet predtým uhradených faktúr tak, aby zostatok  
zodpovedal  zvyšným 10%ceny diela.  

 
3. Dielo je ukončené potom, keď Preberací protokol podpíše aj Objednávateľ aj 

Zhotoviteľ a keď neobsahuje žiadne pripomienky. Ak budú do Preberacieho 
protokolu zaznamenané pripomienky Objednávateľa, dielo sa považuje za 
nedokončené a Objednávateľ ho nepodpíše. Zhotoviteľ je povinný v tomto 
prípade zrealizovať obsah pripomienok do termínu, ktorý bude v pripomienkach 
uvedený. Uvedený termín je zároveň termínom nového preberacieho konania. 
 

4. Za termín odovzdania celého diela sa považuje až termín, ku ktorému boli splnené 
podmienky dohodnuté  v zmluve a pripomienky, ktoré boli uvedené v Preberacom 
protokole. Celé dielo sa bude považovať za odovzdané a prevzaté až potom, ako 
ho svojím podpisom na Preberacom protokole potvrdia aj Zhotoviteľ 
aj Objednávateľ.   
 

5. Zhotoviteľ pri preberacom konaní odovzdá Objednávateľovi všetky dokumenty 
(potvrdenia, povolenia, súhlasy, ap.)príslušných orgánov a inštitúcií, ktoré sú 
súčasťou zhotoveného diela a majú vzťah k jeho uvedeniu do prevádzky a jeho 
trvalému prevádzkovaniu. 
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V. 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Cena za predmet zmluvy podľa Čl. III.1 tejto zmluvy je cena dohodou zmluvných 
strán v zmysle §2 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách. 
 

2. Celková cena zhotoveného diela je podľa cenovej ponuky vo výške 7 183,69 € 
s DPH. 
 

3. Cenu za predmet plnenia uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na jeho bankový 
účet na základe faktúr a podmienok vymenovaných v bode IV. tejto zmluvy. 
 

4. Lehota splatnosti faktúr bude 14 dní odo dňa zaevidovania v podateľni  
Objednávateľa.  
 

5. Faktúra môže byť pre nesprávnosť alebo neúplnosť vrátená Zhotoviteľovi. 
V tomto prípade sa lehota splatnosti 14 dní počíta od dátumu zaevidovania 
opravnej faktúry v podateľni  Objednávateľa.  
 

VI. 
Súčinnosť zmluvných strán 

 
1. Zmluvné strany sa zhodujú, že uskutočňovanie predmetu tejto zmluvy vyžaduje 

od obidvoch strán intenzívnu vzájomnú súčinnosť, pravidelnú informovanosť a 
operatívnu aktualizáciu stanoveného postupu. 

 
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že Zhotoviteľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto 

zmluvy v primeranej lehote poskytne stanoviská, informácie, údaje, textové a 
grafické podklady, ktoré má k dispozícii. Ďalej poskytne sociálne, skladové a iné 
priestory.  

 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi aj inú potrebnú súčinnosť  

v rozsahu, ktorý je potrebný na splnenie predmetu tejto zmluvy. 
 

VII. 
Zmluvné pokuty 

 
1. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dokončenia diela, môže 

Objednávateľ fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05%  z ceny 
diela za každý deň omeškania.  

 
2. V prípade omeškania Objednávateľa pri úhrade faktúry, môže Zhotoviteľ 

fakturovať zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.  
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VIII. 

Odstúpenie od zmluvy 
 

1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná 
strana poruší zmluvu v týchto podmienkach : 

  
- bezdôvodné prerušenie prác Zhotoviteľom, 
- nesplnenie niektorej zo súčinností zo strany Objednávateľa, ktoré sú zahrnuté 

v bode VI. 
 

2. Objednávateľ môže zmluvu vypovedať doporučeným listom spôsobom uvedeným 
v § 574 obchodného zákonníka. Zhotoviteľ môže zmluvu vypovedať 
doporučeným listom spôsobom uvedenom v § 575 Obchodného zákonníka. 
 

3. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo vypovedania zmluvy sú zmluvné strany 
zaviazané na vysporiadanie vzájomných záväzkov. Odstúpenie alebo vypovedanie 
musí byť v písomnej forme s uvedením vzájomných záväzkov. 
 

IX. 
Záruka a zodpovednosť za vady 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v najlepšej možnej dosiahnuteľnej kvalite. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady diela počas plynutia záručnej doby, 

má Objednávateľ právo reklamovať vadu a požadovať jej bezplatné odstránenie a 
Zhotoviteľ má povinnosť bezplatne vadu odstrániť v lehote do 30 dní od zistenia 
vady alebo od dátumu doručenia písomnej reklamácie. Ak uvedená lehota nie je 
primeraná charakteru a rozsahu opravy, bude písomne dohodnutá iná lehota.  
 

3. Zhotoviteľ poskytne záruku na zhotovené dielo takto : záruka na tovar 24 
mesiacov, t. j. do 28.11.2019, a záruka na materiál a prácu 60 mesiacov, t.j. do 
28.11.2022. Záručná doba začína plynúť od dátumu na Preberacom protokole, t.j. 
od 28.11.2017. 
 
 

X. 
Ostatné ustanovenia 
 

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a predpisy 
BOZP, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 
východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a 
dohodami s Objednávateľom a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov 
štátnej a verejnej správy. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že problémy, ktoré sa vyskytnú počas realizácie diela, 
budú organizačne riešiť kontaktné osoby. Za Objednávateľa je určenou 
kontaktnou  osobou : JUDr. Ľubomír Ferjančík, mobilný telefón 0907 958 604. 
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Za Zhotoviteľa je určenou kontaktnou osobou : Ing. Ján Horník,  mobilný telefón 
0949429 412. 

 
XI. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nie sú zmluvou výslovne 

upravené, sa riadia na území SR platnými predpismi a  všeobecne uznávanými 
obchodnými zvyklosťami.  

 
2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch. Každá zmluvná 

strana obdrží dva rovnopisy.  
 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a na dôkaz súhlasu s ňou 
pripájajú svoje podpisy.  
 

4. Zmeny v zmluve alebo jej doplnenia je možné vykonať iba písomne so súhlasom 
obidvoch zmluvných strán.  

 
5. Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán a účinnosť 

nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 
 
 
 
 
 
V Liptovskej Tepličke, 28.11.2017                              V Poprade, 28.11.2017 
 
           Peter Horník, spol. s r.o. 
 
 
 Mgr. Slavomír Kopáč – starosta       Ing. Martin Horník - konateľ 
…………………………………… 
Za objednávateľa 

 

……………………………………… 
Za zhotoviteľa 

  
 
 


