
ZMLUVA O DIELO 1/2019/000225 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
Objednávateľ :  Obec Veľké Chlievany 
Sídlo:     Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany 
IČO:     00311260 
DIČ:    2021054332 
IBAN:    SK6456000000000722236007   
Štatutárny zástupca:            Bc. Zuzana Flórová 
E-mail/mobil:                        obecchlievany@slovanet.sk, +421911424717 
(ďalej len objednávateľ) 
 
 
Zhotoviteľ:       Ľuboš Kyselica 
Sídlo:     Novomeského 1321/12, 957 04 Bánovce nad Bebravou 
IČO:     51155931               
IBAN:    SK3611110000001200525009   
E-mail/mobil:                        kyselica@pokladkazamkovejdlazby.sk / +421911051189 
(ďalej len zhotoviteľ) 
 

Článok I. 
Predmet plnenia /diela/   

1. Predmetom plnenia diela je realizácia zákazky: „Úprava okolia pred Domom smútku na      
    cintoríne” vrátane stavebného materiálu prevedenia stavebných prác a dopravy v zmysle  
    uvedenej cenovej ponuky, ktorá zahŕňa nákup -  zámkovej dlažby  105 m², záhradný obrubník     
    45 m, štrk 4/8 mm 8 t, štrk 8/32 mm 30 t, štrk 32/63 mm 25 t, betón 1,5 m³, špárovaciu hmotu   
    0,8 t, práce - pokládku zámkovej dlažby 105 m²,  pokládku záhradných obrubníkov 45 m,  
    zametanie špárovacej hmoty 105 m², sťahovanie podkladovej vrstvy 105 m², ubíjanie štrkov  
    doskou 166 Kg/470 Kg 105 hod. rezanie 50 bm, zemné ručné práce 15 ks/hod., UNC výkop  
    zeminy-zbýjanie  20 hod. odvoz a rozhŕňanie 1 km, dopravu - Dodávka Ducato 50 km, vyklápač  
    3,5t  80 km, vyklápač 12t  120 km. 
2. Miesto vykonania diela je cintorín v obci Veľké Chlievany pred budovou Domu smútku  na  
    parcele č. 371/2 a 369/1 registra „C“ v katastri obce Veľké Chlievany zapísanej na LV č. 149  
    Nájomná zmluva s Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť Veľké Chlievany zo dňa 1. marca 2011  
    a  Dodatok č. 1 zo dňa 29.2.2016.  
3. Rozsah dodávky materiálov a prác sa riadi výmerami uvedenými v  cenovej ponuke.                  
4. Cenová ponuka je  neoddeliteľnou súčasťou ZoD.  
5. Dohodnuté jednotkové ceny uvedené v cenovej ponuke sú ceny pevné a nemenné.                 
             

Článok II. 
Doba zhotovenia diela 

1. Dielo bude  zrealizované v mesiacoch september až október 2019  
2. Dielo sa považuje za dokončené dňom, ktorým ho zhotoviteľ odovzdá na základe preberacieho  
    protokolu  objednávateľovi. Odovzdanie diela sa uskutoční najneskôr do 31. októbra 2019. 
 

Článok III. 
Povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ je povinný pri realizovaní diela postupovať s požadovanou odbornosťou a použiť 
    len kvalitné materiály zabezpečujúce bezporuchový chod diela.  
2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zdroj vody pre realizáciu zákazky. 

 
 



Článok IV.                                                                                          
Cena diela a platobné podmienky 

1. Cena zákazky bola na základe cenovej ponuky stanovená s DPH 4 056,75  €; slovom  
    štyritisícpädesiatšesť eur sedemdesiatpäť centov,  20 % DPH 676,12 € cena bez DPH 3 380,63 €.                 
    Cena zákazky s DPH bude  na základe vystavenej faktúry vyplatená prevodným príkazom na účet  
   SK3611110000001200525009 najneskôr do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.    

 
Článok V. 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 
1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré sa prejavia pred a po odovzdaní 

diela, ak boli spôsobené výrobnou vadou materiálu, nesprávnymi technologickými alebo 
pracovnými postupmi pri realizácii diela alebo porušením právnych povinností. 

2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku v trvaní 36 mesiacov na celé dielo. V prípade, 
že objednávateľ zistí počas záručnej doby vady na  diele je povinný bezodkladne upozorniť 
zhotoviteľa na túto skutočnosť. 

3. Objednávateľ je povinný uplatniť záruku na zistenú vadu bezodkladne písomnou formou 
u zhotoviteľa za účelom zabránenia prípadných ďalších škôd vyvolaných závadou. 

4. Zhotoviteľ je povinný závadu odstrániť bezodkladne v čase primeranom podľa druhu 
závady, maximálne však do 30 dní po tom čo mu bola oznámená.  

 
Článok VI. 

     Záverečné ustanovenia 
      1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 
      2. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  
            a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)   
            v platnom znení 
            a) Obec Veľké Chlievany zverejní na webovom sídle obce, alebo 
            b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej  
                 uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy                   
                 v Obchodnom vestníku. 
       3.  Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom  
             na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 
       4.  O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy.  
            Obec Veľké Chlievany vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie  
            o zverejnení zmluvy. 
       5.  Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných   
            oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú  
            súčasť tejto zmluvy. 
       6.  Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá strana  obdrží 2  
            vyhotovenia pri podpise tejto zmluvy.  
       7.  Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že zmluvné podmienky zodpovedajú ich slobodnej vôli,     
            zmluvu uzatvárajú dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú podpisom. 
       8.  Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve sa riadia  
            príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom  
            znení a Občianskeho zákonníka. 
 
Vo  Veľkých Chlievanoch  26. septembra 2019 
 
 
 
 
_____________________________                                 _________________________                                      
           Bc. Zuzana Flórová            Ľuboš Kyselica            
                objednávateľ                              zhotoviteľ 


