
 

ZMLUVA O DIELO 

na realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

1. Zmluvné strany 

1.1 Zhotoviteľ: Miroslav Prokop 

Sídlo 04481 Obišovce 11 

IČO 35090812 

DIČ 1036686618 

Bank.spojenie Poštová banka a.s. 

Číslo účtu 20307966/6500 

IBAN SK71 6500 0000 0000 2030 7966 BIC: POBNSKBA 

telefón 0905499045 

email prokopl@post.sk 

1.2 Objednávateľ: Obec Kysak

Sídlo 04481 Kysak 147 

Zastúpený Ing. Ľubomír Krajňák 

IČO 00324400 

DIČ 202124481 

Bank.spojenie Primá banka a.s. 

Číslo účtu 0406426001/5600 

IBAN SK60 5600 0000 0004 0642 6001 

2. Predmet zmluvy: 

2.1Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky v rozsahu a za 

podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná náter strešnej krytiny na 

objekte Dom smutku v Kysaku. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy. Za zameranie akcie je 

zodpovedný zhotoviteľ. 

2.20bjednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

2.3.Predmetom zmluvy je očistenie a dvojnásobný náter dvojzložkovou polyuretánovou 

náterovou farbou SIGMAFAST 210HS požadovaným odtieňom RAL 7001 (striebornosivá) 
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.Na lokálnych miestach (plech značne poškodený koróziou),cca 30m2 bude daný náter 

trojnásobný. 

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa 

3.1Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, 

dojednania tejto zmluvy. 

4. Čas plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 

tejto zmluvy v termíne: 

Začiatok prác : 20.05.2019 Ukončenie prác : 20.06.2019 

4.2Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Termín sa predĺži o dni s nepriaznivým počasím 

(dážď,silný vietor). 

5. Spolupôsobenie objednávateľa 

5.1Zhotoviteľ pri prácach vo výške dodrží Vyhlášku č. 147/2013 Z. z. o zaistení bezpečnosti a

ochrany zdravia pri práci. 

5.20bjednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä 

sprístupnení priestorov k vykonaniu čistiacich prác na strešnej krytine pomocou 

vysokotlakového čističa t.j. prívod vody a prístup k elektrine 230V. 

6. Cena a platobné podmienky 

<
6.1Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo - náter strešnej krytiny v rozsahu čl. 2 a 3 je

spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 z.z. o cenách. 

Cena predmetu diela : 1879,20 Eur 

slovom: Tisícosemstosedemdesiatdeväť Eur,20/100 centov 

Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

Cena predmetu diela je za prácu bez materiálu. 

6.2Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok 

na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa 

nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie. 

6.3Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu

zmluvy v zmysle bodu 4.1.Faktúra bude splatná do 14 dní od jej odoslania objednávateľovi. 

7. Zodpovednosť za vady, záruka 

2 



 

ľ.lZhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. 

7.2Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 

jeho povinnosti. 

7.3Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

7.4Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie. 

8. Zmluvné pokuty 

8.1Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí 

objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

8.2Zhotoviteľje povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny

diela za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 7.5 zmluvy. 

8.3Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný 

zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň 

meškania. 

9. Záverečné ustanovenia 

9.1Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

9.2Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva 

uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých 

touto zmenou. 

9.3Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno

vyhotovenie. 

M Kysaku 17.05.2019 

Miroslav Prokop Ing. Ľubomír Krajňák

PR 
044 81 OBIÓ( 

IČO 35090& 
DIČ: 103668M 
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Miroslav Prokop,O44 81 Obišovce ll,tel.:0905499045,email:prokopl@post.sk

PONUKOVÝ ROZPOČET 

na očistenie a náter strešnej krytiny na objekte Domu smútku v Kysaku.

Technologický postup:

Popis prác 

1. Očistenie vodným lúčom 

2. Základný náter polyuretánový 

3. Vrchný náter polyuretánový

Spolu: 

Rozsah

522,0m2 

522,0m2 

522,0m2 

Jednotková cena Celkom 

l,20€ 626,40€

l,20€

l,20€

626,40€ 

626,40€ 

1879,20€

Cena je bez materiálu.

Nie som platcom DPH.

V Kysaku ,26.4.2019.

Vypracoval: Prokop 
Miroslav/ 
044 81 ()fíl

IČO 361
DIČ: lOSl 
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