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  ZMLUVA O DIELO č. 02/06/2020 

uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov 

 

uzatvorená medzi: 

 

Objednávateľ: Obec Janov 

 

Sídlo: Obecný úrad, Janov č. 1, 08242 Bzenov 

Zastúpený: František Harčár, starosta obce 

      Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach technických: František Harčár 

      IČO: 00 690 627 

      DIČ: 2020546660 

      IČ DPH:  Neplátca DPH  

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  

      IBAN: SK48 5600 0000 0088 2325 9001 

      Telefón: 0905765828 

      E – mail: janov@onlinenet.sk 

      www.obecjanov.sk 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  

 

Obchodné meno:  PARSON  s.r.o. 

Adresa:                 Šafárikova 34 Prešov  080 01 

Zastúpený             Ing. Július Cichý, konateľ spoločnosti 

Právna forma:       s.r.o.  

Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov  

                                                     Oddiel sro vložka č.3236/P 
Bankové spojenie:  SLSP Prešov 

Číslo účtu:              IBAN SK 49 0900 0000 0005 0237 5216 

IČO:                       317 322 91 

DIČ:                       2020 524 528 

IČ DPH:         SK  2020 524 528 

Tel.:                0905 263 903 

e-mail:            parson@stonline.sk 

Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 

obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 
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1.1. Predmetom zmluvy je „Drobná stavebná úprava priestorov materskej školy obce Janov“ 

pre verejného obstarávateľa.     

 

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne, včas, na požadovanej odbornej úrovni, na vlastné 

náklady a vlastné nebezpečenstvo a v lehote dohodnutej v čl. 3. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 

zhotoviť Dielo v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, s požiadavkami na prvotriednu kvalitu, 

stanovenými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými 

v Slovenskej republike, s medzinárodne prijímanou úrovňou kvality, ktorá Objednávateľovi umožní 

riadne užívanie Diela.  

1.3. Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje použiť na vykonanie Diela tovar, materiál a zariadenia, ktoré budú 

spĺňať kritéria a budú v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými 

normami platnými v Slovenskej republike.  

1.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je mu známe technické riešenie Diela.  

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať aj prípadné ďalšie práce súvisiace s Dielom, Dielo dopĺňajúce 

alebo rozširujúce, a ktorých potreba vznikne počas realizácie Diela dodatočnými požiadavkami 

Objednávateľa za úhradu. Tieto práce Zhotoviteľ zrealizuje v súlade s touto Zmluvou.  

1.6. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto Zmluve zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu 

za vykonanie Diela dohodnutú v čl. 2. Zmluvy.  

 

Čl. II 

Kúpna cena 

2.1. Cena za zhotovenie Diela podľa čl. 1. tejto Zmluvy je stanovená v zmysle zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou medzi 

Objednávateľom a Zhotoviteľom, a to ako cena pevná, konečná, nemenná a paušálna.  

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za vykonanie Diela je: 7. 861,04 € bez DPH  

(slovom: sedemtisícosemstošesťdesiatjeden  EUR  /04 bez dane z pridanej hodnoty)  

(ďalej len „Cena“) Dohodnutá Cena je platná v priebehu realizácie celého Diela.  

2.3. DPH (daň z pridanej hodnoty) bude účtovaná v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými ku dňu vystavenia príslušnej Faktúry.  

2.4. Cena Diela podľa tohto čl. 2. Zmluvy zahrňuje všetky náklady Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela.   

2.5. Zhotoviteľ nie je oprávnený uskutočniť žiadnu zmenu Diela bez písomného pokynu 

Objednávateľa. Tento písomný pokyn bude podkladom na vypracovanie písomného dodatku k 

Zmluve.  

2.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a úplne vykonané Dielo podľa tejto Zmluvy, prevezme na 

základe Protokolu a zaplatí za Dielo Cenu dohodnutú touto Zmluvou.  

  
Čl. III 

Čas plnenia a miesto dodania 

 

3.1. Čas plnenia tejto zmluvy je stanovený na dobu  do 60 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

3.2.  Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný 

a neprekročiteľný  s výnimkou zásahov spôsobených vis maior. 

3. 3. Zhotoviteľ dodá predmet diela do:  Obec Janov,   k. ú. Janov, budova Kultúrny dom, súpisné 

číslo 1, parc. č. 73/1 register C, na liste vlastníctva č. 148. 

 

Čl. IV 

Platobné a fakturačné podmienky 
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4.1 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe riadneho 

plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy. 

 

4.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku. 

4.3. Objednávateľ uhradí dojednanú  cenu zhotoviteľovi po prevzatí prác na základe faktúry 

vystavenej zhotoviteľom.    

4.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. VII. 

4.5. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 

4.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti 

daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu 

doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť nová 60 dňová 

lehota splatnosti. 

Čl. V 

Zabezpečenie záväzkov 

 

5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. IV vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť 

úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

5.2. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu zmluvy o dielo podľa 

bodu 3.1 čl. III. je zhotoviteľ povinný zaplatiť  objednávateľovi  zmluvnú pokutu vo výške 10 %  

ceny predmetu  zmluvy o dielo v článku II. a to v lehote 60 dní odo dňa uplynutia lehoty na 

dodanie predmetu zmluvy o dielo podľa bodu 3.1 čl. III. Následne má Kupujúci právo odstúpiť 

od tejto Zmluvy. 

Čl. VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

6.1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať predmet zmluvy  v plnom rozsahu v dohodnutom termíne 

v bezchybnom stave.   

6.2. Objednávateľ je povinný na výzvu zhotoviteľa prevziať predmet zmluvy v dohodnutom termíne 

v mieste dodania  podľa Čl. III bodu 3 tejto zmluvy.  

 

Čl. VII 

  Záručná doba, zodpovednosť za vady  

7.1. Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania Odovzdávacieho 

Protokolu  a trvá 24 (slovom: dvadsaťštyri) kalendárnych mesiacov. 7.2. Zmluvné strany sa 

dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a 

Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady Diela na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

začať s odstraňovaním prípadných vád Diela najneskôr do 24 (slovom: dvadsiatich štyroch) 

hodín od uplatnenia písomnej reklamácie Objednávateľa a vady Diela odstrániť v čo 

najkratšom technicky možnom čase.  

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác Diela v priebehu realizácie 

Diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela spôsobené chybným 

zaobchádzaním s Dielom Objednávateľom po prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za 

vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných podkladov a vecí odovzdaných 

Objednávateľom na vykonanie Diela a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na nevhodnosť písomne upozornil Objednávateľa a ten 

na ich použití písomne trval.  
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7.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej 

zistení, a to písomnou formou do rúk oprávnenej osoby Zhotoviteľa.   
 

 

Čl. VIII 

Zánik zmluvy 

 

9.1. Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná strana môže 

od zmluvy odstúpiť. 

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých dôsledkom 

je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpenie od 

zmluvy. 

Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

 

10.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a Občianskeho zákonníka. 

10.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť 

podpísané zmluvnými stranami. 

10.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom 

rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola 

podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

10.4. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 2 

rovnopisy. 

 10.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma  zmluvnými stranami. 

 10.6. Táto zmluva nadobúda účinnosť zverejnením na webovom sídle objednávateľa, podľa platných   

          právnych predpisov. Túto skutočnosť oznámi kupujúci predávajúcemu na jeho e mailovú   

          adresu uvedenú v  tejto zmluvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotoviteľa      Objednávateľ    

 

 

V  Prešove,  dňa 12.6.2020                                         V Janove, dňa 12.6.2020 

 

 

 

 

----------------------------------                                                    -------------------------------- 

                                                                                                                                                                            

      Ing. Július   Cichý                                                                             František  Harčár        

                            

         konateľ firmy                                                                                starosta obce Janov 
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