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ZMLUVA O DIELO č. 1/2017 
uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/91 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 

medzi 

Objednávateľom :    Obec Slovenský Grob,   
                                    v zastúpení starostom obce JUDr. Štefanom Gašparovičom,  

                                    so sídlom  Obecný úrad Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 

                         Bankové spojenie : VÚB, a.s. pobočka Pezinok 

   Číslo účtu IBAN: SK9302000000000003227112 

   IČO :  00305073 

                                   DIČ :  2020662248    

(ďalej len „ objednávateľ“)            

a 

Zhotoviteľom:  Ivo spol. s r.o. 
                                     Družstevná 1, 900 23 Viničné 

                                     Tel. kontakt:  Peter Švorc 0905 28 28 66 

                                     Bankové spojenie :  

                                     Č. účtu: SK5009000000000189572896 

                                     IČO : 36800911 

                                     DIČ : 2022415681  

(ďalej len „ zhotoviteľ“) 

 

Čl. I.   

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

1. Východiskové údaje:  

Výzva na podanie cenovej ponuky zo dňa 08.03.2017 

Cenová ponuka zo dňa 17.03.2017 

Miesto realizácie: Okolie kultúrneho domu , Slovenský Grob,  

    

ČL.II.  

PREDMET PLNENIA 
1. Predmetom plnenia je  Oprava  závlahového systému okolo kultúrneho domu  

2. V zmysle požiadaviek investora. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

Čl. III. 

ČAS PLNENIA 

1. Plnenie v celom rozsahu podľa tejto zmluvy sa uskutoční nasledovne: 

            začatie prác:  07.04.2017 

            ukončenie prác a odovzdanie  diela: do 15 dní od termínu začatia prác  

            Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie dohodnutých termínov. 

2. Začiatok realizácie prác na uvedenej stavbe je závislý aj od klimatických podmienok v zmysle 

              STN. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok môžu byť po vzájomnej dohode  

              obidvoch zmluvných strán práce prerušené. O dobu nutného prerušenia sa môže posunúť 

              termín ukončenia.  

Čl. IV. 

CENA DIELA 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela činí  4716,79 EUR vrátane DPH a obsahuje 

práce a dodávky podľa predloženej cenovej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

tejto Zmluvy o dielo. Táto cena sa považuje za pevnú. 
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                           Čl. V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu diela zhotoviteľovi   po odovzdaní a  prevzatí riadne 

zhotoveného diela zmluvnými stranami. Objednávateľ uhradí cenu diela  na základe 

predloženej vyúčtovacej faktúry zhotoviteľom s odsúhlaseným  súpisom prác a dodávok 

objednávateľom a zhotoviteľom. Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia faktúry 

objednávateľovi. 

2. Vlastníkom diela je objednávateľ. 

 

Čl. VI. 

ODOVZDANIE DIELA 
1. Odovzdanie a prevzatie riadne zhotoveného diela sa uskutoční formou protokolu o odovzdaní 

a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktorý podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán. 

 

Čl. VII. 

ZÁRUKA NA DIELO 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 

zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady,  ktoré má predmet zmluvy v čase odovzdania 

objednávateľovi.Za vady, ktoré  sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ 

iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností, vrátane kvality zabudovaného 

materiálu. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej  

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa 

písomnou formou a ten  na ich použití trval.  

4. Záručná  doba  je  36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela  

objednávateľovi.  

5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad  závady  diela , že počas záručnej doby má 

objednávateľ právo požadovať  a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť závady. 

             

 

Čl. VIII. 

 PODMIENKY VYKONANIA  DIELA 
1. Zhotoviteľ vykoná dielo  na svoje náklady pri dodržaní platných noriem 

a bezpečnostných predpisov. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať dielo zhotoviteľovi  vo vopred dohodnutom  

termíne. 

3. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený 

            neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

4. Technický dozor investora bude  vykonávať:  Mgr. Gašparovič Štefan, starosta obce Slovenský 

Grob. 

5. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotoveného diela,  avšak po splnení podmienok  

              čl. VI.  tejto zmluvy. 

 

Čl. IX. 

ZMLUVNÉ POKUTY 

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo v rozsahu čl. III tejto zmluvy po termíne , zaplatí 

zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela za každý deň omeškania. 
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2. Ak objednávateľ neuhradí faktúru za vykonanie diela do 14 dní, zaplatí zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu  vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky, za každý deň jej omeškania. 

 

Čl. X. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 

a podmienky zmluvy. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce , ktoré sú predmetom tejto 

zmluvy. 

3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele 

z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne 

vynaložené náklady. 

 

 

Čl. XI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

jedno vyhotovenie. 

2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch 

zmluvných strán. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako táto zmluva. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami zmluvných strán  

             a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Slovenský 

           Grob, v zmysle §47a  ods. 1  občianskeho zákonníka a § 5a ods. 5  zákona o slobode 

           informácií. 

 

 

 

V Slovenskom Grobe, 3.4.2017            V Slovenskom Grobe, dňa   3.4.2017 

 

 

 

 

 

Za zhotoviteľa :                                         Za objednávateľa : 

 

       JUDr. Štefan Gašparovič 

             starosta obce 
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Cenová ponuka č. 127/12017 
 

Záruka na závlahu 3. roky  
 17.3.2017 

     Stavba :  Klultúrny dom Slovenský Grob  
     

Kontakt:  
     

      A) Automatický zavlažovací systém 
     Zoznam materiálu: Cena Množstvo m.j. Celkom s DPH 

Názov tovaru: s Dph 
    Diagnostika púštaním vody a ele 30,00 10 ks 300,00 

 Teleso PGP  24,00 22 ks 528,00 
 Kolienko pre teleso  48,00 17 ks 816,00 
 Hlavný rad potrubie 40 1,20 320 ks 384,00 
 Potrubie 32 pn 16 0,80 100 ks 80,00 
 manifold 4t 17,00 3 ks 51,00 
 Ventili 100 pga   24,00 12 ks 288,00 
 Koleno 16x1/2"(3/4")HSBE 0,36 24 ks 8,64 
 Vodotesný konektor BWS 1,15 35 ks 40,25 
 Vodotesný konektor DBR 3,50 10 ks 35,00 
 Prepojovací kábel LYVY 1,45 175 bm 253,75 
 Guľ. ventil 1" s. vyp. original 11,00 2 ks 22,00 
 Navrtávací pás 25x3/4" 1,45 24 ks 34,80 
 Holender 4-výv. 16,90 2 ks 33,80 
 Spoj 32-32 -25 2,00 10 ks 20,00 
 Flexi hadica 16 1,25 40 bm 50,00 
 Potrubie 20 0,48 25 bm 12,00 
 Potrubie 25 0,66 15 bm 9,90 
 Potrubie 32pn 6 0,82 67 bm 54,94 
 

      

      Holendre  1,25 14 
   Šachta hranatá Jumbo 29,00 3 ks 87,00 

 Ostatný spoj. materiál súpis1 7 % 74,21 
 Materiál spolu s DPH 

   

3183,29 
 

      
B) Montážne a výkopové práce 

     Práce minibáer  26,00 7 ks 182,00 
 ručné výkopy  7,50 15 ks 112,50 
 Drážkovanie  2,50 200 ks 500,00 
 pokládka, montáž potrubia 0,65 200 bm 130,00 
 montáž postrekovača  4,50 24 bm 108,00 
 výkopové-zásypové práce 2,50 150 bm 375,00 
 výkop - osadenie šachtice 32,00 3 ks 96,00 
 Práce spolu s DPH 

   

1503,50 
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D) Režijné náklady 
     režijné náklady 0,30 100 km 30,00 

 
      

      

      

      

      

      Rekapitulácia nákladov AZS 
     A) Automatický zavlažovací systém 

 

3183,29 
   B) Montážne a výkopové práce 

 

1503,50 
   C) Čerpacie zariadenie 

 

0,00 
   D) Režijné náklady 

 

30,00 
   Cena spolu s  DPH 

 

4716,79 
   

       

 


