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Z m l u v a   o  d i e l o  
 

uzavretá v súlade s  § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení 
neskorších predpisov  

ČL. I.  ZMLUVNÉ STRANY 
Investor  :   OBEC Beňadiková 

Štatutárny zástupca : Ján Martinovič, starosta obce 
      Adresa :  Beňadiková č. 17, 032 04  Liptovský Ondrej   

IČO :      00315079 
DIČ:       2020581266  
Bankové spojenie :                                                  číslo účtu :  
Telefónny kontakt :  044/5595237    0905/455 543  
E-mail :  oubenadikova@alconet.sk                

             Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach : 
 a.)  zmluvných  :  Ján Martinovič,  starosta obce                                   
 b.) technických :  Ján Martinovič,  starosta obce       

            (ďalej len objednávateľ) 
  

 
Zhotoviteľ:     EKOSTAVING s.r.o.               
            Štatutárny orgán: Ing.Jaroslav Straka - konateľ  
            Adresa :  Dubová 493/5, 031 04  Liptovský Mikuláš     

Bankové spojenie:  
Číslo účtu:   
IČO: 44052464  
DIČ: 2022573410   

            Osoby oprávnené konať za zhotoviteľa vo veciach: 
a.) zmluvných:   Ing.Jaroslav Straka - konateľ            
b.) technických:  Ing.Jaroslav Straka - konateľ  

            (ďalej len zhotoviteľ) 
 

ČL. II. PREDMET  ZMLUVY 

1. PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE+VÝKAZ VÝMER A ROZPOČET PRE STAVBU 
REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA A VYZNAČENIE CYKLOTRASY V OBCI BEŇADIKOVÁ 
SO 01 – REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA 

  Opis predmetu zákazky:   

  Projekt pre stavebné povolenie+ Výkaz výmer a Rozpočet pre stavbu „REKONŠTRUKCIA  
  CHODNÍKA A VYZNAČENIE CYKLOTRASY V OBCI BEŇADIKOVÁ;  
  SO 01 –  REKONŚTRUKCIA CHODNÍKA“ o dĺžke 558 m a šírke 1,5 m  
   Pri dodržaní noriem: STN 73 6110, STN 72 1850, STN 73 6110. 

2. Zhotoviteľ zhotoví dielo s odbornou starostlivosťou v súlade: 
- s príslušnými záväznými normami a predpismi platnými v Slovenskej republike     
     a EÚ, 
- s príslušnými zákonmi a súvisiacimi vykonávacími predpismi  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz, po jeho dokončení, ak sa zmluvné 
strany osobitne nedohodnú na odovzdávaní diela po častiach. 
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4. Investor sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi cenu 
diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi potrebné  

             spolupôsobenie pri plnení tejto zmluvy. 

  
ČL. III.  ČAS A MIESTO PLNENIA 

1. Miesto uskutočnenia prác:   Obec Beňadiková 

2. Termín uskutočnenia prác:  do 12  mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy      

3. Investor sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre riadne 
zhotovenie diela. 

4. Investor sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne na základe oznámenia 
zhotoviteľa o jeho dokončení. 

 
ČL. IV.  CENA 

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

2. Cena je konečná a určená jednotkovými cenami uvedenými v rozpočte, ktorý je 
spracovaný na základe výkazu výmer (súpisu položiek prác, dodávok a ich množstiev), 
podľa  projektovej dokumentácie a podmienok verejného obstarávania a predstavuje 
čiastku: 
Navrhovaná zmluvná cena za celý predmet zákazky je:   944,64 Eur      
Platiteľ nie je plátcom DPH. 

3.   Zhotoviteľ zrealizuje a dodá predmet zákazky v požadovanej kvalite a ponúknutej cene. 

 
ČL. V.  PLATOBNÉ  PODMIENKY 
1. Cenu za vykonanie diela uhradí investor  zhotoviteľovi na základe faktúr, ktoré vystaví 

zhotoviteľ a doručí ich investorovi. Investor sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie 
diela zhotoviteľovi na základe čiastkových faktúr. Predmetom čiastkových faktúr môžu 
byť len skutočne vykonané a stavebným dozorom prevzaté a odsúhlasené práce 
a dodávky.  

2. Lehota na kontrolu faktúr investorom sú max. 3 pracovné dni odo dňa ich doručenia.  

3. Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúr zhotoviteľom je 14 dní od jej doručenia 
investorovi . 

 
ČL. VI. OSTATNÉ  DOJEDNANIA 
1.   Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia platnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike. 

2. Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného  
zákonníka. Právo odstúpenia pri  podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná 
strana  uplatniť do 20 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela.  

     Investor a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných a 
technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie 
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nepoužije pre iné účely než pre plnenie  tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje 
na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré 
zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. Investor si vyhradzuje právo 
poskytnutia kontrole všetky obchodné dokumenty zhotoviteľa, ktoré súvisia 
s výdavkami na realizáciu stavby v zmysle zmluvných podmienok verejného 
obstarávateľa s poskytovateľom a finančného príspevku na túto stavbu. 

 

ČL. VII.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Zmluvné  strany dohodli ako  podmienku platnosti   tejto zmluvy, ako  aj   jej 

prípadných dodatkov písomnú formu a dohodu o celom obsahu. Zmeny alebo  doplnky 
tejto  zmluvy  je  možné robiť  len písomnými dohodami vo forme dodatkov k  tejto 
zmluve. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou 
dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa 
nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na 
riešenie príslušnému súdu. 

3. Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka,  Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných 
predpisov platných v SR. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, súhlasia s ním 
a pokladajú ho za dôverný. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, 2x pre investora a 2x pre zhotoviteľa. 
 
 
 
V Beňadikovej : 09.decembra 2011 
 
 
 
 
 
 
SIGNED       SIGNED 
Investor:                                               Zhotoviteľ: 
  
 


