
ZMLUVA O DIELO
(na vykonanie stavebných prác)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami

Spoločnosť: Obec liptovské Revúce

Sídlo: Stredná 386

IČO: 315478

DIČ: 2020589637

Zástupca : Ing. Miloš Kúriš

Bankové spojenie : 8306390001/5600

Ďalej len Objednávateľ) 

a

Spoločnosť: Rastislav Jacko

Sídlo:

Vyšná č. 747, 034 74 Liptovské Revúce

IČO: 37576658

DIČ: 1045826496

Bankové spojenie 1326542357/0200

Ďalej len Zhotoviteľ)

Článok I.

Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavebné práce : pokládka obkladov a 

dlažieb celkom 30 m2, vyšpárovanie položených obkladov a dlažby, sieťkovanie stien a 

stropov, oprava stien,omietnutie stien a stropov v priestoroch dvoch sociálnych zariadení v 

Kultúrnom dome.

Rozsah prác je vyšpecifikovaný v ponuke zo dňa 16.1.2014, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy.

1/4



Článok II. 

Cena

a) Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela je 880 eur / osemstoosemdesiat/ 
vrátane DPH.

Článok III.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie veci dohodnutú cenu v lehote 

do 14 dní od doručenia faktúry zhotoviteľa, po riadnom ukončení prác a prevzatí diela 

objednávateľom.

Článok IV.

Čas plnenia

Zhotoviteľsa zaväzuje zhotoviť a dodať vec v termíne do : 28.2.2014.

Článok V.

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci

1. Vlastníkom zhotoveného diela je objednávateľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na 

ňom.

Článok VI.

Iné práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ si splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebných prác a odovzdaním 

diela objednávateľovi.
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Článok VII. 

Zodpovednosť za vady

1.Zhotovíte!'zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela , ak tieto vady spôsobilo použitie podkladov a 

informácií odovzdaných mu pre vykonanie diela objednávateľom v prípade, ak 

zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto podkladov 

nemohol zistiť.

3. Ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom, môže 

objednávateľ požadovať odstránenie vád opravou.

4. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po 

tom, ako ich zistí.

5. Ak objednávateľ požaduje odstránenie vád diela, nemôže pred uplynutím dodatočnej 

primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel zhotoviteľovi, uplatniť iné 

nároky z vád, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže mu 

zhotoviteľ oznámi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.

6. Zhotoviteľ poskytuje záruku na zhotovené dielo v trvaní 24 mesiacov od odovzdania 

diela objednávateľovi.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín zhotovenia diela zaplatí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny za každý začatý mesiac omeškania.

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z nezaplatenej čiastky za každý započatý mesiac 

omeškania.
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Článok IX. 

Záverečné ustanovenia

1. AkékolVek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán 

vo forme písomných dodatkov.

2. Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných 

právnych predpisov.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 

Účinnosť nadobúda jej zverejnením.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno 

vyhotovenie.

V Liptovských Revúcach, dňa 7.2.2014.

Rastislav Jacko 

7a  i íot. Revúce

Zhotoviteľ
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Dodávateľ: Jacko Rastislav 
Liptovské Revúce 747 
034 74
IČO: 37576658

Objednávateľ: OBECNÝ URAD
Liptovské Revúce
034 74

CENOVÁ PONUKA

1.
Na zákiade Vašej požiadavky Vám zasielam cenovú ponuku na vykonanie 

práce -  rekonštrukciu a opravu sociálne zariadenie dámske a pánske v priestoroch
Obecného úradu v obci Liptovské Revúce.

2.
Cena za vykonanie prace -  880 Eur

3.
Táto cena zahŕňa navrhovaný rozsah prác: 

pokládka obkladov a dlažieb celkom 30m2 + fugovanie 
oprava stien+ sieťkovanie stien a stropov + omietka

4.
Poskytovanie týchto prác je možné od 1.2.2014

Liptovské Revúce 16.1.2014

Rastislav Jacko 
dodávateľ

Rastislav Jacko


