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Z M L U V A   O   D I E L O 

č. 01/09/2018 
uzatvorená podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

 
      

I. Zmluvné strany 
 
Objednávateľ          : Obec Podhorany 
      Podhorany 106 
      082 12 Kapušany 
Štat. orgán            : PeadDr. Bechera Richard – starosta obce  
Kontaktná osoba. :  PeadDr. Bechera Richard – starosta obce 
IČO   :  00327611 
Tel./fax  :  + 421 905 847 935 
Email   : ocupodhorany@orangemail.sk, 
 
a    
 
Zhotoviteľ          RCM TRADE, s.r.o. 
Sídlo                             Jarková 41 

      080 01 Prešov 
Právna forma            : spoločnosť s ručením obmedzeným 
Štatutárny orgán    :  Bc. Marek Fuchs – konatel, František Fuchs - konateľ 
Bankové spojenie     :  ČSOB,a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu                 : 4008069457/7500 
Kontaktná osoba      : Bc. Marek Fuchs - konateľ, František Fuchs - konateľ  
IČ DPH                       : SK2021807920  
IČO                                  : 36493228 
Tel.                : 0917 563 192, 0917 563 193 
e-mail                : rcmtrade1@gmail.com 
web      : www.rcmtrade.sk 
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka 14897/P, odd. Sro 
 
 
                   

II. Východiskové podklady 
 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 
III. Predmet a rozsah diela 

 
3.1  Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je „Oprava MK v obci 

Podhorany“ podľa priloženého oceneného výkazu výmer. 
 
 

IV.Čas plnenia 
 
4.1 Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. III je:  
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začiatok :     09/2018 
ukončenie : 10/2018 
Termín nástupu na realizáciu prác je podmienený odovzdaním staveniska do 
uvedeného termínu. 

4.2 Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania 
Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je  Zhotoviteľ v omeškaní so 
splnením záväzku. 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v súlade s podmienkami 
ustanovenými touto zmluvou prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

4.4 Objednávateľ určí miesto uskladnenia vybúraných hmôt do 1 km od miesta stavby. 
 

 
V. Cena 

 
5.1 Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená   
           dohodou zmluvných   strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.  
5.2     Cena za dielo:  

 
 
Cena celkom bez DPH:         14 711,72 € 
DPH 20%:                 2 942,35 €   
Cena celkom s DPH:         17 654,07 € 
    
 

VI. Platobné podmienky 
 
6.1  Všetok materiál dodaný na stavenisko zhotoviteľom zostáva majetkom zhotoviteľa až 
        do jeho úplného zaplatenia.  
6.2  Financovanie diela je dohodnuté formou  fakturácie  na základe faktúr  vystavených 
       zhotoviteľom v zmysle  súpisov  vykonaných prác, jednou faktúrou po ukončení  
       diela.  
6.3  Zhotoviteľ bude prevedenie prác vykazovať overiteľným spôsobom a faktúry musia byť  
       vyhotovené prehľadne a so všetkými náležitosťami. Úhrada za dodávku diela bude    
       realizovaná  na základe vyfakturovaných prác po predložení faktúry do 30 dní. Úhrada 
 faktúry po obojstrannej dohode bude 50% ceny do 20.10. 2018, druhá splátka do 
 20.11.2018 a posledná splátka do 20.12.2018. 
6.4  Vystavená faktúra bude obsahovať povinné fakturačné údaje. 
  
 

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady 
 
7.1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa  podmienok      
zmluvy a  že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto  zmluve. 
7.2.  Zhotoviteľ zodpovedá za preukázané škody, ktoré vznikli obstarávateľovi z chybnej 
dodávky  predmetu plnenia, ako aj uhradí náklady obstarávateľovi vzniknuté v priamej 
súvislosti s chybou  predmetu plnenia. 
7.3   Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí   
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol  
zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľ a ten na ich použití trval. 
7.4   Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela  
objednávateľovi .  
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7.5  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 
7.6  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia 
v zmysle bodu 7.4 a 7.5 do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a 
vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín  odstránenia vád sa 
dohodne písomnou formou. 

           7.7  Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky neodkladne, zaniká jeho právo 
zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky. 
 

VIII. Podmienky vykonania diela 
 
8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko ako celok. 
8.2  Stavenisko bude spôsobilé na nehatené vykonávanie stavebných prác.  
Stavenisko bude bez vád právnych a faktických a bez nárokov tretích osôb počas celej 
doby výstavby. Prípadné nedostatky zistené pri preberaní staveniska, pokiaľ nebudú 
prekážať jeho prevzatiu, budú uvedené v zápisnici o prevzatí staveniska a objednávateľ je 
povinný ich odstrániť v lehotách tam uvedených, a pokiaľ tieto nebudú stanovené, do dňa 
nástupu čaty na realizáciu predmetu zmluvy. 
8.3  Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a  čistotu, 
odstraňovať  odpady a nečistoty, ktoré vzniknú jeho činnosťou a zabezpečiť, aby zvýšenou 
prašnosťou na stavenisku neznečisťoval okolie a priľahlé verejné komunikácie. Prípadné 
sankcie za porušenie týchto povinností znáša zhotoviteľ v rozsahu svojho zavinenia. 
8.4  Objednávateľ umožní zhotoviteľovi odstrániť prípadné vady prác a nedorobky  uvedené 
v  zápisnici   o prevzatí prác podľa dohodnutého harmonogramu. Za tým účelom umožní         
pracovníkom zhotoviteľa prístup k dotknutým objektom. 
8.5  Objednávateľ prehlasuje, že na stavbe bude vykonávať počas celej doby realizácie 
diela občasný   technický dozor investora.          
8.6  Dodávka, resp. jej časť sa bude považovať  za  splnenú  odovzdaním  a prevzatím  po 
jej riadnom vykonaní podľa tejto zmluvy . 
8.7  Objednávateľ je povinný prevziať dielo, ak bolo vykonané riadne.  
8.8  V zápisniciach musí byť konštatované, že zhotoviteľ práce odovzdáva a objednávateľ 
ich preberá. Spísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí prác sa bude považovať celá 
dodávka za  odovzdanú a prevzatú. 
8.9  Zhotoviteľ uvoľní a vypratá stavenisko do 2 dní po odovzdaní a prevzatí diela   
objednávateľom. 
 

IX. Zmluvné pokuty 
 
9.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu ukončenia      
výstavby, uvedenú v percentuálnom vyjadrení za každý deň omeškania  0, 05% / deň.  
9.2 Výška sankcie za neuhradenie faktúra v lehote splatnosti sa stanovuje 
v percentuálnom  vyjadrení voči fakturovanej sume za každý deň omeškania na 0,05 % / 
deň. 
 
 

X. Ostatné zmluvné ujednania 
 
  
10.1  Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a 
podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, 
pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán     
a rozhodnutiam a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 
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XI. Záverečné ustanovenia 

 
11.1  Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné po vzájomnej dohode zmluvných 
strán len formou písomných dodatkov, ktoré budú  platné, ak budú riadne potvrdené a 
podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
11.2 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží 
objednávateľ a jedno zhotoviteľ. 
 
 
 
 
   V Podhoranoch , dňa                                                         V Podhoranoch , dňa 
  07.09.2018        07.09.2018 
 
 
 
 
 Za Objednávateľa:                                                                  Za Zhotoviteľa: 

  

 

   
     PeadDr. Bechera Richard                                 Marek Fuchs 
   Starosta obce                                 Konateľ spoločnosti 
                   


