
 

Zmluva o dielo 

Uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

Zhotoviteľ: Názov: 
Sídlo: 

Cl. 1 Zmluvné strany 

Jozef Legath 
Obišovce 104 
044 81 Obišovce 

Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
IČO: 
IČ DPH: 

Jozef Legath 
VÚB, a.s., Prešov 
2244351156 
SK0902000000002244351156 
36998389 
SK1020040626 

Objednávateľ: Názov : 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

Obec Kysak 

Kysak 146 
Ing. Ľubomír Krajňák - starosta 
3: Primá banka, a.s., Košice 
SK60 5600 0000 0004 0642 6001 

00324400 
2021244841 

ČI. I 
Podklady pre uzatvorenie zmluvy 

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 03.04.2019,
ktorá je výsledkom verejného obstarávania č. 97/2019, v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

ČI. II 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: 
Vybudovanie kanalizačných prípojok od hlavného rozvodu po revíznu šachtu 
vrátane. 
1. Počet prípojok: 
- 30 ks - prípojka na strane domu do 2 m, bez rezania asfaltu 

-18 ks - prípojka cez cestu do 7 m, s rezaním asfaltu 4 m 
- 8 ks - prípojka zo stredu cesty nad 5 m, s rezaním asfaltu 2 m 

2. Rozsah prác: 
- výkop 
- uloženie pastových rúr 
- uloženie revíznych šácht medzi cestou a plotom 
- zasypanie a zhutnenie výkopu 
- oprava asfaltového krytu 

ČI. III 
Termíny a miesto plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy do 30.6.2019 
2. Začiatok prác 29.04.2019 
3. Termín ukončenia prác sa môže posunúť vplyvom počasia. 
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ČI. IV 
Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky 

 

ro
r

Celková cena diela je stanovená na základe ceny za jednu prípojku 
počet prípojok: 56 
podiel obce na jednu prípojku: 350 € 
podiel majiteľa prípojky: 150 € 
Cena s DPH fakturovaná obci Kysak: 19.600,00 € 
Cena s DPH účtovaná majiteľom prípojok: 8.400,00 € 

Platobné podmienky: 15 dní po dátume odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. 

ČI. V 
Záručné podmienky 

Zhotoviteľ poskytuje na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy záruku 24 mesiacov odo dňa 
jeho prevzatia diela objednávateľom. 
Počas doby uvedenej v bode 1. Tohto článku je každá oprava, resp. výmena bezplatná, 
s výnimkou prípadu, že poškodenie, resp. znefunkčnenie diela, ktoré je predmetom tejto 
zmluvy, bolo spôsobené neodborným zásahom, resp. neodborným užívaním diela 
pracovníkmi objednávateľa. 

ČI. VI 
Sankcie 

V prípade oneskorenia odovzdania predmetu tejto zmluvy uhradí zhotoviteľ objednávateľovi 
pokutu vo výške 0,05% z hodnoty diela za každý deň omeškania. 
V prípade oneskorenej úhrady faktúry je povinný objednávateľ uhradiť dodávateľovi 
poplatok z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň 
omeškania. 

Cl. VII 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po
jej zverejnení na webovom sídle obce www.kysak.sk. 

2. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými
dodatkami. 

3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce
ustanoveniami obchodného zákonníka. 

4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá pod nátlakom ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej
vôle, určite, vážne a zrozumiteľne. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane dve
vyhotovenia. 

V Kysaku, dňa: 23.4.2019
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