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Zmluva o dielo č. 290-001/2019 

„Terénne úpravy a zhotovenie brodu po realizácii rekonštrukcie potoka 

Kotrčiná“ 

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých  zákonov, naposledy zákon č. 345/2018 Z. z. 

(ďalej len zmluva) 

  

Zhotoviteľ: 

Názov:      Š&Š Construct, s.r.o.                                                                                                                                                                                  

Sídlo:        nám.  A. Hlinku  25/30                                                                                                                                                                       

Štatutárny zástupca:  Ing. Ľubomír ŠImún                                                                                                                                                               

IČO:           5101587                                                                                                                                                                             

DIČ:           2120575061                                                                                                                                                                        

Bankové spojenie:   UniCreditBank, a.s., pobočka Martin                                                                                                                 

č. účtu v IBAN tvare:   SK44 1111 0000 0014 2785 6005                                                                                                                                                                 

zapísaný v OR SR 

a 

Objednávateľ:  

Názov:                             Obec Nededza   
Adresa:                             Hlavná 1/1, 013 02 Nededza       
riaditeľka:                         PhDr. Peter vajda, starosta    
IČO:                                   00321516 
Nie je platiteľom DPH    2020677582  
Bankové spojenie:          PRIMA banka, a.s.  
č. účtu v IBAN tvare        SK87 5600 0000 0056 0474 0002                                                   
   
Registrácia:                       

 (ďalej len „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“) 

Preambula 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na uskutočnenie stavebných prác 

Článok I                                                                                                                             

Predmet Zmluvy na poskytovanie služby 

1. Predmetom plnenia je uskutočnenie stavebných prác – Terénne úpravy a zhotovenie brodu 

po realizácii rekonštrukcie potoka Kotrčiná“ – podľa predloženého rozpočtu stavby.   

2. Predmet zákazky a jeho jednotlivé ceny sú spracované podľa jednotlivých položiek predmetu 

obstarávania v Prílohe č. 1 tejto časti Obchodných podmienok a obsahuje presnú špecifikáciu 

podľa jednotlivých položiek zákazky – ocenený Výkaz - výmer. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať a neuhradiť alebo požadovať zľavu 

z poskytnutého diela zhotoviteľom, ak nevyhovujú požadovanej a dohodnutej kvalite, resp. 

špecifikácii uvedenej v zmluve. 



2 
 

4. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy subdodávateľa ani inú osobu                            

(s výnimkou prepravy materiálu  na stavbu). 

 

Článok II                                                                                                                            

Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy o dielo  

 

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastnú zodpovednosť a vlastnými zamestnancami. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočňovať stavebné práce v požadovanej kvalite 

a v požadovanom rozsahu . 

3. Miestom plnenie je: Žilinský kraj, okres Žilina, obec Nededza, potok Kotrčiná  

kontaktná a zodpovedná osoba objednávateľa  PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza 

 

Článok III                                                                                                                           

Cena a platobné podmienky  

 

Cena  za predmet zákazky je v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a jeho vykonávacích predpisov a je výsledkom procesu verejného obstarávania. Podľa Prílohy č. 1 

a Prílohy č. 2 ponuky a je: 

Cena za uskutočnenie stavebných prác                            3 411,68 € bez DPH 

                                                                   20  % DPH               682,34  €  

Cena celkom                                                                           4 094,02 € s DPH 

 

predloženej ako cenová ponuka na stavebné práce pri rekultivácii terénu, po rekonštrukčných 

prácach na brehoch potoka Kotrčiná a zhotovení brodu cez potok Kotrčiná.                                                                                                      

Príloha č. 1 je nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

Cena za uskutočnenie stavebných prác – obsahuje všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky 

uvedený v Článku I. tejto Zmluvy o dielo. 

Článok IV                                                                                                           

Doba plnenia a možnosti ukončenia Zmluvy o dielo 

 

1. Zmluva na uskutočnenie stavebných prác  sa uzatvára:  

• na dobu určitú, do 30 dní od podpisu zmluvy. 

2. Zmluvu na uskutočnenie stavebných prác je možné pred naplnením bodu IV.1. ukončiť: 

• písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

• písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, ak druhá podstatným spôsobom 

poruší zmluvné podmienky. Výpovedná lehota je dva mesiace a začne plynúť  od 

prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej strane. 

3. Podstatným porušením zmluvy o dielo  zhotoviteľom sa na účely tejto dohody rozumie:  

• nedodržiavanie  ustanovení zmluvy o dielo môže mať za následok ukončenie Zmluvy 

o dielo.  
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Článok V                                                                                                                            

Záverečné ustanovenia  

1. Zmluva o dielo je vypracovaná v 2 (dvoch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 

po 1 (jednom) rovnopise. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy  na 

uskutočnenie stavebných prác, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto 

plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez 

omylu, bez časového tlaku alebo bez jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez 

akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

4. Akékoľvek zmeny z ustanovení tejto Zmluvy o dielo je možné vykonať iba písomnou formou 

a platia až po podpísaní oboma zmluvnými stranami 

5. Zmluva o dielo je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení objednávateľom, v súlade s predpismi o zverejňovaní zmlúv. 

6. Táto Zmluva o dielo je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. 

7. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú prílohy: 

• Príloha č. 1 – cenová ponuka 

 

 

V Považskej Bystrici, dňa 5. 9. 2019 V Nededzi, dňa 5. 9. 2019 

 

 

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

Ing. Ľubomír Šimún, konateľ                                                                            PhDr. Peter Vajda, starosta  

             za zhotoviteľa za objednávateľa 

 


