
Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

Zhotoviteľ:      Obchodné meno: ELEKTROREAL, spol. s r.o. 
                           Sídlo: SR,  900 84 Báhoň, Potočná 42 

                           IČO : 44 609 477 

                           IČ DPH: SK 2022759244 

                           Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 

                           Oddiel: Sro, vložka číslo 56750/B 

                           Bankové spojenie: IBAN: SK07 1100 0000 0026 2880 9891 

                           Telefón, fax: 0903 47 03 40, 0911 66 88 26  

                           Oprávnený konať v mene spoločnosti: Ladislav Kročka – konateľ  

                           (ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

Objednávateľ: Obchodné meno:  Obec Slovenský Grob 
                           Sídlo: SR, 900 26 Slovenský Grob, Hlavná 132 

                           IČO : 00 305 073 

                           DIČ : 2020662248 

                           Bankové spojenie: IBAN: SK93 0200 0000 0000 0322 7112,SUBASKBX 

                           Telefón, fax: 0907 330 472, 033/ 6478 210  

                           Oprávnený konať v mene obce: JUDr. Štefan Gašparovič- starosta obce  

                           (ďalej ako „objednávateľ“)   

I. 

Predmet plnenia 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa elektroinštalačné práce v súlade s ponukou 
zo dňa 11.07.2017, ktorá je prílohou č. 1 zmluvy (ďalej len „dielo“) v rámci zákazky: 

1.„Výmena stožiara VO,  OS Šúr – Malý raj, Okružná ulica“  

2. „Montáž stožiara VO  na ihrisku, ulica Pri štadióne“ 
 

II. 

Predmet zmluvy 

     

1.Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať výmenu 1ks stožiarov  VO, výmena el. 

    káblového vedenia, výkopové práce, montážne práce a dodávka materiálu a  s tým súvisiace práce 

    v k.ú. Slovenský Grob, OS Šúr – Malý raj a montáž nového stožiara VO, káblový rozvod k stožiaru na 

    ihrisku v k. ú. Slovenský Grob, ulica Pri štadióne 

2.Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vysokom štandarde pri dodržaní parametrov, platných 

   STN, všeobecne záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových 

   a bezpečnostných predpisov. 

III. 

Cena diela 

1.Cena za vykonanie diela zhotoviteľom ( t.j. cena prác a materiálu) je určená na základe  predloženej 

   cenovej ponuky  zo dňa  11.07.2017 vo výške 5 007,24 EUR s DPH a jej špecifikácia tvorí obsah 

   prílohy č. 1 tejto  zmluvy. 



2.Zhotoviteľ je oprávnený zvýšiť cenu za dielo o sumu, ktorá nevyhnutne prevýši náklady účelne 

    vynaložené zhotoviteľom, odsúhlasené objednávateľom.   

3.Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej 

   zhotoviteľom do 15 dní po  podpise protokolu  o odovzdaní  a prevzatí diela so splatnosťou 15 dní 

   odo dňa vystavenia faktúry a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví 

   tejto zmluvy. 

IV. 

Vykonanie diela 

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II tejto 

   zmluvy s termínom začatia plnenia do 5 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými 

   stranami a s termínom ukončenia plnenia  do 15.12.2017 

2.Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je viazaný pokynmi objednávateľa. 

3.Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol  potrebnú 

   súčinnosť. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný 

   objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za 

   deň odovzdania diela. 

4. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovenej veci prechádza na objednávateľa 

    odovzdaním predmetu diela. 

V. 

Povinnosti zhotoviteľa 

 

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy vrátane dodania potrebného materiálu. 

2.Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu 

   a ktoré sú potrebné na jeho užívanie. 

VI. 

Povinnosti objednávateľa 

 

1.Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. 

VII. 

Záručná doba 

 

1.Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu 

   odovzdávacieho protokolu. 

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

   poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela. 

3.Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy alebo 

    poškodením predmetu zmluvy objednávateľom. 

4.Zhotoviteľ zodpovedá za skryté vady diela, ktoré vzniknú po jeho odovzdaní., len ak boli spôsobené 

   porušením jeho povinností. 

5.objednávateľ je povinný oznámiť vady diela zhotoviteľovi ihneď, čo ich zistí. 

6.Ak neoznámi objednávateľ zhotoviteľovi existenciu vád, má zato, že dielo nemá žiadne zjavné vady. 

   To platí tiež v prípade, že objednávateľ prehliadku diela za účelom zistenia vád nevykoná. 

7.Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich 

   písomného oznámenia objednávateľom. 

 



VIII. 

Sankcie 

1.Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný 

   zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania 

2.V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je 

  objednávateľ   povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za 

   každý deň omeškania. 

IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 

   prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2.Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia 

   byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3.Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 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.  

4.Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

    jeden rovnopis. 

5.Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 

   slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

 

V Slovenskom Grobe, dňa 14.09.2017 

 

 

ELEKTROREAL, spol. s r. o.                                                                        Obec Slovenský Grob 

Ladislav Kročka – konateľ                                                          JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce 

         zhotoviteľ                                                                                                objednávateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


