
Zmluva o dielo na stavebné práce

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v platnom znení

I.
Zmluvné strany

Zhotoviteľ: LZ-STAV, s.r.o.
Sídlo: Alžbetin Dvor 705, 900 42 Miloslavov
IČO: 45 399 166
DIČ: 2022971258
IČDPH: SK2022971258
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK14 1100 0000 0029 2883 3578
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
č.: 62994/B
Štatutárny orgán: Ing. Ladislav Zelina

Objednávateľ: Obec Miloslavov
zastúpená starostom obce Milanom Baďanským

Sídlo: Miloslavov 181
900 42 Miloslavov

IČO: 00304948
DIČ: 2020662182

II.
Predmet plnenia

2.1 Predmetom zmluvy je:

a) rekonštrukcia krycej vrstvy vozovky ulice Čerešňová, k. ú. Miloslavov č. 355/2 od 
ulice Hlavnej po ulicu Južná, spočívajúca vo frézovaní pôvodného povrchu vozovky, 
asfaltového infiltračného povrchu s posypom a kamenivom z asfaltu, betón asfaltový 
strednozmý alebo hrubozmný, rekonštrukcia oceľových poklopov uličných vstupov - 
ich osadenie a montáž do výšky, presun hmôt pre pozemnú komunikáciu, dočasné 
dopravné značenie. Dĺžka rekonštruovaného úseku je 150m.

b) dobudovanie chýbajúceho úseku ulice Lúčna, k. ú. Miloslavov, pare. č. 451/15, 
spočívajúca v zemných prácach, zakladania, komunikácie, ostatných konštrukcií 
a prác vrátane búrania, presunu hmôt a zabezpečení technických zariadení. Dĺžka 
dobudovaného úseku je 40m., šírka 6,2m.

2.2. Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo podľa pokynov objednávateľa. 
Zhotovíte!’ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas.



2.3. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené 
dielo bez vád a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí 
cenu diela.

2.4. Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou, v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

III.
Miesto, čas a spôsob plnenia

3.1. Miestom plnenia je parcela č. 355/2 a 451/15, k. ú. Miloslavov.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce počas mesiaca jún 2018.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 
alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty 
ukončenia stavebných prác.

3.4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

3.5. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je 
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení 
povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom, rozhodnutím správneho orgánu.

IV.
Cena za dielo

4.1. Cena za dielo bola dohodnutá zmluvnými stranami vo výške 20 260,09 bez DPH, sadzba 
20% DPH je 4052,02 a celková zmluvná cena vrátane DPH je 24312,11 slovom 
dvadsaťštyritisíctristodvanásť eur jedenásť centov.

4.2. Cena diela je stanovená na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa, zahŕňa všetky 
náklady zhotoviteľa, ktoré objednávateľ definoval a platí po celú dobu plnenia.

V.
Platobné podmienky

5.1. Zmluvná cena bude dodávateľom fakturovaná po odovzdaní predmetu diela na základe 
vystavenej faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, špecifikáciu 
predmetu plnenia podľa zmluvy o dielo a špecifikáciu fakturovanej sumy.

5.2. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe 
odovzdania diela zhotoviteľom.



VI.
Zmluvné záruky

6.1. Zhotovíte!’ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje 
všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, 
dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť 
vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade splatnými právnymi 
predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar.

6.2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác vrátane 
použitých materiálov, v dĺžke 60 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela v časti predmetu zmluvy definovaného vods. 2.1 písm. b). V časti predmetu zmluvy 
definovaného v ods. 2.1 písm. a), zhotoviteľ nedáva záruku na všetky konštrukčné vrstvy 
komunikácie, vzhľadom na starší pôvod nešpecifikovaného podložia, a keďže sa nejedná 
vzhľadom na definovaný rozsah diela, predpokladanú hodnotu diela o kompletnú 
rekonštrukciu komunikácie, ale iba o rekonštrukciu krycej vrstvy vozovky. Zhotoviteľ 
zdokladuje pôvod asfaltu skúškou a certifikátmi.

6.3. Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t.j. 
bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré 
zodpovedá.

6.4. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu.

VII.
Kontrola diela

7.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom 
prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.

7.2. Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení vád v priebehu výkonu prác 
požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom. 
Zodpovedná osoba objednávateľa bude zhotoviteľovi včas oznámená, ešte pred začatím 
realizácie diela.

VIII.
Zmluvná pokuta

8.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň 
omeškania.

8.2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je objednávateľ povinný 
zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň 
omeškania.



IX.
Záverečné ustanovenia

9.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv.

9.2. Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie 
obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zmluvy zhotoviteľ.

9.3. Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných očíslovaných 
dodatkov.

9.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne 
oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú 
a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

V Miloslavove dňa 30. 4. 2018

Za zhotoviteľaZa objednávateľa

Ing. Ladislav Zelina 
konateľ


