
ZMLUVA O DIELO 

 uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

 

I. Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ: Pohrebno – cintorínske služby, s.r.o. Poprad 
                                  Fraňa Kráľa 2052/84,  058 01 Poprad 

                           IČO : 36448427  

                           DIČ: 2020017208 

                           IČ DPH: SK2020017208 

                           Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.  
                           Číslo účtu/kód: 4310019418/3100 

                           IBAN/SWIFT: SK1631000000004310019418 / LUBASKBX 

  

Štaturárny zástupca: Bc. František Švirloch, konateľ 
 

 

1.2 Zhotoviteľ:   KSH INVEST s.r.o. 
   Kpt. Nálepku 943 / 112 

059 21 Svit 

Osoba oprávnená jednať: Ing. Marián Korp 

IČO: 44214995 
DIČ: 2022623526 

IBAN: SK48 1100 0000 0029 2986 1554 
Zapísaný v Obch. registri okresného súdu prešov oddiel: Sro, Vložka č. 20260/P 

 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom 

ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná  

výstavbu gabiónového oplotenia s úpravou okolia pri dome smútku cintorín Poprad-Veľká.                                        

2.2 Cenová ponuka je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  Za zameranie akcie je zodpovedný zhotoviteľ. 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu   

a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

 

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na    

profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť 

a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území 

Slovenskej republiky a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.  

 

 

III.  Ďalší záväzok zhotoviteľa 

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

zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií. 
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IV. Čas plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3 tejto zmluvy 

v termíne:  

Začiatok prác: 13.11.2017                                                    Ukončenie prác: 18.12.2017 

4.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného 

v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v 

omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. Dodržanie tohto 

termínu je závislé aj od prekážok vyššej moci (nevhodné počasie) v zmysle príslušného právneho 

poriadku čo vylučuje zodpovednosť za dodržanie zmluvne dohodnutého termínu.  

4.3 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.  

 

V. Spolupôsobenie objednávateľa 

5.1 Zhotoviteľ pri stavebných prácach dodrží Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecno-technických 

požiadavkách na výstavbu ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu  

stavby. 

 

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v  sprístupnení 

vyprataných priestorov, v zabezpečení prívodu elektrickej energie 230 V a prívodu vody potrebných pri 

stavbe gabiónového oplotenia. 

 

5.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád. 

  

VI. Cena a platobné podmienky 

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu čl. II je stanovená dohodou zmluvných strán v 

súlade so zák. č. 18/1996 z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je doložená položkovitou 

kalkuláciou rozpočtu diela a ostatným nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú 

vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu tejto zmluvy. 

Táto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu: 

Celková cena                 36 233,43 Eur 

(Slovom: Tridsaťšesťtisícdvestotridsaťtri Eur a 43 euro centov) 

 

 

6.2 Ak 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. 
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6.3 Cena za dielo bude objednávateľovi fakturovaná priebežne, na základe čiastkových faktúr vystavených  
podľa skutočne vykonaných prác v týždňových intervaloch. 

 

6.4 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je 

súpis skutočne vykonaných prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný objednávateľom. 

  

6.5 Po prevzatí a odovzdaní diela zhotoviteľ vyhotoví daňový doklad - konečnú faktúru, ktorej splatnosť je  

14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

 

VII. Zodpovednosť za vady, záruka 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za chyby v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.  

 

7.2 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela v zmysle § 563 ods. 2 resp. § 429 až § 431 Obchodného 

zákonníka. Predmet plnenia bude počas 60 mesiacov (zár. doba) spôsobilý na zmluvný účel a zachová 

si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti. 

 

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 3 pracovných dní od 

uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a odstrániť ich v čo najkratšom technicky možnom 

čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne. 

  

7.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie 

na náklady zhotoviteľa. 

 

VIII. Zmluvné pokuty 

8.1 V prípade , že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dohodnuté v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi    
       zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý kalendárny deň   

       omeškania. 

 

8.2 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v lehote uvedenej v článku VII.ods.3 tejto zmluvy, je   
       povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý 

       kalendárny deň omeškania. 

 

8.3 V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úroky z  
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      omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý kalendárny deň omeškania. 

 

8.4 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhrádza povinná strana nezávisle od toho, 
       či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať       

       samostatne. 

 

IX. Zodpovednosť za škodu 

 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na   
      odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 

 

9.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu   
       spôsobenú druhej strane. 

 

9.3 Zmluvná  strana,    ktorá  spôsobila  škodu  druhej  zmluvnej  strane  spôsobom  uvedeným  v  bode 
      11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou z   

      zodpovednosť. 

 

9.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa   
      o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli  

      uvedené do pôvodného stavu. 

 

9.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením   
       v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím   

      ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ. 

                      

9.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných   
      postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu    

      spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela. 

 

                                                                 X. Odovzdanie a prevzatie diela 

10.1 O prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis, ktorý bude obsahovať súpis zistených vád a drobných            
         nedorobkov ,dohodu o termínoch na ich odstránenie, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa ako  

         vyhlásenie objednávateľa, či dielo preberá, alebo nie. 

 

10.2 V prípade zistenia vád diela objednávateľ nie je povinný dielo prevziať a zhotoviteľ je po dobu  
         odstránenia vád v omeškaní so splnením svojej povinnosti podľa článku IV. tejto zmluvy. Dielo je    

         vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami štátnych noriem, ktoré sú   

         záväzné podľa právnych predpisov o technickej normalizácii, poprípade vlastnosti zvyčajné. 

 

10.3 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k odovzdaniu   
         a prevzatiu diela nasledovné doklady nevyhnutné k užívaniu stavby minimálne v dvoch   

         vyhotoveniach: 

- Atesty a certifikáty 

- Stavebný denník 

- Zameranie skutkového stavu potvrdené katastrom 

 

XI. Záverečné ustanovenia 

11.1  Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
 

11.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré 

budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
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11.3 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho 

z tejto zmluvy nedohodnú, požiada  jedna zo strán o rozhodnutie súd. 

 
11.4 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným 

zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR. 
 
11.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola 

podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali,  jej  obsahu  rozumejú 
           a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom. 
 

11.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu 

diela s ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy. 

 
11.7 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve          

zhotoviteľ. 
 

 

 

V Poprade dňa 10.11.2017                                                           V Poprade dňa 10.11.2017 

v.r.              v.r. 

_____________________________                                           ___________________________ 

    

Bc. František Švirloch - objednávateľ                                                 KSTH INVEST, s.r.o. 

                                                                                                             Ing. Marián Korp - zhotoviteľ 

 


