
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: Československá obchodná banka, a.s. Bratislava  

                           Číslo účtu/kód: 4025686545/7500 
                           IBAN/SWIFT: SK88 7500 0000 0040 2568 6545 / CEKOSKBX  
  

Štatutárny zástupca: Bc. František Švirloch, konateľ 
 
 
1.2 Zhotoviteľ:       Ing. Marián KORP  SIBILLE 
        Kpt. Nálepku 943 / 112 
                                   059 21 Svit 
                                   Osoba oprávnená jednať: Ing. Marián Korp 
                                   IČO: 34 626 191 
                                   DIČ:  SK1020725310 
                                   IBAN: SK05 0200 0000 0012 3356 8451 
                                   BIC-SWIFT kód: SUBASKBX 
                                   Zapísaný v Obv. úrade Poprad č. živn. reg. 706-3260 
 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - oprava objektu domčeka - cintorín Spišská 

Sobota v zmysle ponuky do verejného obstarávania (prieskumu trhu). Podrobný rozsah stavebných 

prác je uvedený v Rozpočte (Zadaní) – viď príloha tejto zmluvy.                                        

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. Doba plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1 tejto zmluvy v termíne:  

Začiatok prác: 01.10.2018                                                    Ukončenie prác: 31.10.2018 

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 

oprave objektu domčeka – cintorín Spišská Sobota. 

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                 21 827,80 Eur bez DPH 

(Slovom: Dvadsaťjedentisícosemstodvadsaťsedem Eur a 80 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. 

 

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. 
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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 (záručná 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 sankcie 

8.1 V prípade , že zhotoviteľ z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním stavebného diela, je       
      povinný zaplatiť 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 nedodržania termínu splatnosti faktúry, môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z  
      omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 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 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. 
 
9.4 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením   
       v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy, stavebnej sute alebo iných predmetov, príp.     
       svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.      
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9.5 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 odovzdania a prevzatia diela nasledovné 
doklady: Atesty, certifikáty, stavebný denník 

 
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. 

 
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 (zadanie) ponukového 

rozpočtu diela s ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy. 

 
11.7 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jednu          

zhotoviteľ. 

 
 
V Poprade dňa 28.09.2018                                                           V Poprade dňa 28.09.2018 

 v. r.        v. r. 

_____________________________                                           _______________________________ 
    
Bc. František Švirloch - objednávateľ                                                 Ing. Marián Korp – SIBILLE – zhotoviteľ 
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ZADANIE  

Stavba:  Cintorín Spišská Sobota      

Objekt:  Oprava objektu domčeka      

         

         
Objednáva-
teľ: Pohrebno-cintorínske služby 

     

Zhotoviteľ:    Spracoval:  Ing.Marián Korp  

Miesto:  Poprad - Sp. Sobota  Dátum:  19. 9. 2018   

         

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena jednot-
ková 

Cena cel-
kom 

 

         

         

  HSV Práce a dodávky HSV       3188,87 
 

  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie       1952,20 

 

1 011 611471411 
Úprava  aktivovaným štukom (nanášaním a vyhladením 
plsťou) hr. 2 až 3 mm    m2 78,000 4,50 351,00 

 

2 005 612462412 
Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova tra-
sová omietka WTA, hr. 20 mm    m2 72,000 16,20 1166,40 

 

3 011 632451022 
Vyrovnávací poter muriva MC 15 zhotovený v páse hr. 
nad 20 do 30 mm (podkladný)    m2 28,000 7,60 212,80 

 

4 760 642951221 
Montáž zárubní dodatočne osadených pre dvere dvoj-
krídlové    ks 1,000 62,00 62,00 

 

5 611 6118101199 Zárubňa vonkajšia atyp    ks 1,000 160,00 160,00 
 

  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie       1153,37 

 

6 003 941941031 
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podla-
hami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m    m2 150,000 2,00 300,00 

 

7 760 968061112 
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 
1, 5 m2, -0,01200t    ks 2,000 2,00 4,00 

 

8 760 968061115 Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t    m 8,000 3,00 24,00 

 

9 760 968061116 
Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 
0,012t    m 3,000 3,00 9,00 

 

10 760 968061126 
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 
2 m2, -0,02700t    ks 1,000 2,10 2,10 

 

11 013 978013191 
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vá-
pennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t    m2 72,000 2,50 180,00 

 

12 013 978015291 

Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vy-
škriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %,  
-0,05900t    m2 78,000 1,80 104,40 

 

13 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km    t 13,943 12,00 167,32 

 

14 013 979081121 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km    t 139,430 0,40 55,77 

 

15 013 979082111 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m    t 13,943 8,00 111,54 

 

16 013 979089012 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné    t 13,943 14,00 195,24 

 

  99 Presun hmôt HSV       83,30 

 

17 011 998011001 
Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. z 
tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m    t 7,573 11,00 83,30 
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  PSV Práce a dodávky PSV       18638,93 
 

  762 Konštrukcie tesárske       4174,70 

 

18 762 762081060 
Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie 
reziva    m2 105,000 4,60 483,00 

 

19 762 762081061 
Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné brúsenie re-
ziva    m2 105,000 5,00 525,00 

 

20 762 762083120 
Zvláštne výkony na stavenisku, profilovanie záhlavia trá-
mov do 160 cm2    ks 30,000 2,20 66,00 

 

21 762 762331811 
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 
60°, prierez. plochy do 120 cm2,  -0.00800t    m 102,000 1,30 132,60 

 

22 762 762333120 
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidel-
ného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2    m 121,000 7,15 865,15 

 

23 605 6051531800 
Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť II 
120x120,140,180mm    m3 2,408 220,00 529,76 

 

24 762 762341014 
Montáž debnenia zložitých striech, na krokvy a kontralaty 
z dosiek na zraz    m2 52,250 4,00 209,00 

 

25 605 6051411000 
Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť 
I hr.18-22mmxB=60-160mm    m3 1,725 175,00 301,88 

 

26 762 762341202 Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°    m 350,000 0,70 245,00  

27 605 6051400010 
Stavebné rezivo smrek - strešné laty impregnované hr. 
40 mm, š. 50 mm, dl. 4-5 m    m3 0,875 278,00 243,25 

 

28 762 762341811 
Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, 
z dosiek hrubých, hobľovaných,  -0.01600t    m2 72,000 1,15 82,80 

 

29 762 762342812 
Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri 
osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m,  -0.00500t    m2 350,000 0,55 192,50 

 

30 762 762795000 
Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštruk-
cie - klince, svorky, fixačné dosky    m3 7,500 16,00 120,00 

 

31 762 998762102 
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky 
do 12 m    t 3,192 43,00 137,26 

 

32 762 998762194 
Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopr. vzdial. do 100    t 3,192 13,00 41,50 

 

  765 Konštrukcie - krytiny tvrdé       8394,56 

 

33 765 765361825 
Demontáž krytiny z drevených šindľov nad 50 ks/m2, na 
ďaľšie použitie, sklon strechy nad 45°, -0,03t    m2 72,000 8,00 576,00 

 

34 765 765362051 
Zastrešenie z drevených šindľov š. 8 cm s dvojitým pre-
krytím striech zložitých, sklon nad 60°    m2 48,000 77,00 3696,00 

 

35 608 6089200100 
Drevený šindeľ základný šírky 10 cm, prekrytie jednodu-
ché, preloženie šindľov 10 cm, spotreba 24 ks/m2    ks 2160,000 0,78 1684,80 

 

36 608 6089200180 Drevený úkosový šindeľ na úžľabia a nárožia    ks 1200,000 1,13 1356,00 

 

37 765 765362265 
Montáž úžľabia z dreveného šindľa úkosového, sklon 
strechy od 35° do 60°    m2 25,000 32,50 812,50 

 

38 765 998765102 
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 
12 m    t 5,337 32,60 173,99 

 

39 765 998765194 
Tvrdé krytiny, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopr. vzdial. do 1000 m    t 5,337 17,85 95,27 

 

  766 Konštrukcie stolárske       1860,00 

 

40 760 766621263 Montáž okien drevených atyp    ks 2,000 45,00 90,00 
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41 611 6112750100 Okno drevené 60x120 cm jednokrídlové atyp    ks 2,000 110,00 220,00 

 

42 R 766652139 
Montáž dverového krídla  do zamurovanej rámovej zá-
rubne, dvojrídlové atyp    ks 1,000 50,00 50,00 

 

43   61160031500 
Dvere vonkajšie plné, latkové, dvojkrídlové 140x205 cm 
so zárubňou    ks 1,000 1500,00 1500,00 

 

  767 Konštrukcie doplnkové kovové       343,40 

 

44 767 767662110 Montáž mreží pevných skrutkovaním    m2 4,000 10,00 40,00 
 

45   5531411000 Atypické mreže    m 2,000 150,00 300,00 
 

46 767 998767201 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie 
v objektoch výšky do 6 m    % 3,399 1,00 3,40 

 

  771 Podlahy z dlaždíc       2907,50 

 

47 771 771415015 
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 200 
mm    m 40,000 4,00 160,00 

 

48 771 771541226 

Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. 
mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 600 x 600 
mm    m2 35,000 18,50 647,50 

 

49 583 5838402470 
Obklad/dlažba pravidelného tvaru - pieskovec 58x88 hr. 
2-3 cm    ks 80,000 25,60 2048,00 

 

50 771 998771101 
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 
6m    t 2,894 18,00 52,09 

 

  783 Dokončovacie práce - nátery       958,77 

 

51 783 783782403 
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 
Synpregnitom    m2 100,255 2,60 260,66 

 

52 783 783791000 
Nátery tesárskych konštrukcií ostatné emulzné Lykoce-
lom EV trojnásobné    m2 100,255 2,40 240,61 

 

53 783 783892270 
Nátery omietok a betónových povrchov ostatné Estedie-
nom omietok stien napustením    m2 75,000 1,20 90,00 

 

54 783 783893230 
Nátery omietok a betónových povrchov ostatné Lykoce-
lom Ev omietok stien trojnásobné    m2 75,000 4,90 367,50 

 

         

   Celkom       21827,80 

 

         

 


