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ZMLUVA O DIELO  č. 1/2022 
 uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

 

čl. 1 

Zmluvné strany 

 

O b j e d n á v a t e ľ: Obec Šašová 

Obecný úrad Šašová č. 50 

086 12 Kurima  

Zastúpený:   Jozef Vargovčík, starosta obce 

IČO:    00322644  

DIČ:    2020778980 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu: 

Osoby oprávnené rokovať  

za objednávateľa:  Jozef Vargovčík  

Tlf, fax:   054/73 911 95 

Mobil:    0903 463 134 

(ďalej „objednávateľ“) 

 

 

Z h o t o v i t e ľ:  Ing. Juraj DIKY, autorizovaný inžinier SKSI 

    Fedinova 4, 851 01  Bratislava 

Právna forma: Slobodné povolanie na základe iného  

ako živnostenského zákona 

Zastúpený:   Ing. Jurajom Dikym 

IČO:    13959026 

DIČ:    1025413774 

IČ pre DPH:    SK1025413774 

Bankové spojenie:  Tatrabanka a.s. 

Číslo účtu:    2620251635 

Osoby oprávnené rokovať  

za zhotoviteľa:  Ing. Juraj DIKY 

Mobil:    0907 736 965 

(ďalej  „zhotoviteľ“) 

 

 

 

čl. 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom zmluvy o dielo je projektovej dokumentácie v rozsahu pre 

realizáciu stavby:                            

„ZATEPLENIE A OBNOVA KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY “. 

 

2.2 Zhotoviteľ vyhotoví dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a 

v dojednanom čase a kvalite.  
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vzájomnej dohode na prípadnú zmenu ceny predmetu zmluvy o dielo alebo 

termínu plnenia. 

 

čl. 6 

Platobné podmienky 

 

6.1 Cenu za vyhotovenie predmetu zmluvy o dielo zaplatí objednávateľ na 

základe riadne vystavenej faktúry od zhotoviteľa, po dodaní predmetu zmluvy 

o dielo.  

6.2 Objednávateľ po overení a potvrdení správnosti fakturovanej ceny uhradí 

faktúru do 14 dní od dátumu prijatia. 

 

čl. 7 

Spolupôsobenie a podklady 

 

7.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi podklady potrebné na vypracovanie 

predmetu zmluvy o dielo  

7.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi počas prác na predmete obstarávania 

ďalšie potrebné spolupôsobenie (napr. doplnenie údajov, upresnenie 

podkladov), ktorého potreba vznikne počas prác na predmete obstarávania. 

7.3 Objednávateľ poskytne spolupôsobenie podľa bodu 7.2 v lehote do päť 

pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa.  

 

čl. 8 

Zodpovednosť za vady 

 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy o dielo je vyhotovený podľa 

podmienok súťaže a bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve o dielo. 

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy o dielo, ktoré boli 

spôsobené  použitím podkladov, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ 

ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo 

na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezplatne, bez 

zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. 

Lehota na odstránenie vád bude dohodnutá písomne. 

8.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu zmluvy 

o dielo uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u oprávneného 

zástupcu zhotoviteľa. 

 

čl. 9 

Osobitné ujednania 

 

9.1 Objednávateľ je oprávnený použiť predmet zmluvy o dielo len na účely 

vyplývajúce zo zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom tohto verejného 

obstarávania. Iné použitie, najmä prenechanie tretím osobám je podmienené 

výslovným súhlasom zhotoviteľa. 

9.2 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela 

zostáva objednávateľovi. 
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9.3 Ak medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniknú spory, budú sa prednostne 

riešiť zmierovacím konaním. V prípade neúspešnosti zmierovacieho konania 

predloží jedna zo strán návrh na riešenie spolu na príslušný súd.  

9.4 Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu podstatného 

porušenia zmluvy druhou stranou, podľa § 345b ods. 2 Obchodného 

zákonníka, alebo z dôvodu vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú 

nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné 

strany nemôžu ovplyvniť. 

9.5 Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný 

okamžite zastaviť práce na predmete obstarávania. Zhotoviteľ vyčísli 

náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie 

objednávateľovi. 

9.6 Táto zmluva o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 

 

čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

 

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať bezchybné dielo v súlade 

s podkladmi pre ponuku a prijatou ponukou. 

10.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné dielo dohodnutú 

cenu. 

10.3 Prípadné ďalšie otázky, ktoré nie sú obsiahnuté v  tejto zmluve sa budú riadiť 

podľa Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov SR. 

10.4 Zmeny a doplnky tejto zmluvy o dielo je možné vykonať výlučne formou 

písomných dodatkov, so súhlasom zmluvných strán.  

10.5 Táto zmluvy o dielo je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží jeden výtlačok. 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 18.10.2022                           Dátum:  18.10.202 

 

 

 

 

 

 

Za objednávateľa: Jozef Vargovčík  Za zhotoviteľa: Ing. Juraj DIKY 

              starosta obce                       zhotoviteľ 
 


