
 
 

ZMLUVA O DIELO 
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami 

 
I. 

Zmluvné strany  
 

 
Objednávateľ:   
Obec Kluknava  
So sídlom:  Kluknava  177  
Zastúpený: Ing. Štefan Kováč, starosta obce  
IČO:  00329274 
DIČ:  2021331477 
Bankové spojenie :  Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 3411984001/5600 
      IBAN: SK06 5600 0000 0034 1198 4001 
(ďalej len objednávateľ)     
 
 
Dodávateľ:   
SIGMA plus I, s.r.o. 
So sídlom:  Maurerova 13, 053 42 Krompachy  
Zastúpený: Ján Pribičko - konateľ  
IČO:  47426136 
DIČ:  2023910966 
bankové spojenie: VÚB banka  
Číslo účtu: 3266078351/0200  

   IBAN: SK68 0200 0000 0032 6607 8351  
(ďalej len zhotoviteľ)     
 
 

 
II. 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto Zmluvy o dielo je zákazka „Zlepšenie dopravno bezpečnostnej situácie v obci Kluknava“ -  

merače rýchlosti motorových vozidiel“ - dodávka a montáž 3 ks merače  rýchlosti motorových vozidiel 

v rozsahu podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 4.2.2016 a technických parametrov meračov, ktoré tvoria 

prílohu tejto zmluvy. 

Dodávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom predmetu zmluvy, s technickými podkladmi poskytnutými 

do  výberového konania a s ďalšími podkladmi podľa tejto zmluvy. 

    
 

III.    

Doba plnenia 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy  podľa prílohy k Zmluve o dielo a vykonať  dodávku a montáž 

tak, aby vyhovovala príslušným normám a predpisom. 

2. Termín začiatku plnenia: február 2016,  

Termín ukončenia plnenia: 15.03.2016. 

3. Presný termín začiatku plnenia oznámi zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr  3 pracovné dni vopred. 

4.  Pri prevzatí predmetu v zmysle zmluvy podpíšu zmluvné strany prostredníctvom svojich splnomocnených 

zástupcov preberacie protokoly, ktorých kópie budú prílohou faktúr - daňových dokladov. 



 
 
 
 
 

IV. 
Cena diela 

 
1. Obe strany sa dohodli  na zmluvnej cene diela a to:  9 795,00 € s DPH.  Slovom: 

deväťtisícsedemstodeväťdesiatpäť  eur.  

2. Cena obsahuje všetky náklady spojené s realizáciou diela, hlavne náklady na materiály, pracovné sily,  dopravu, 

riadenie, administráciu, réžiu zhotoviteľa, všetky náklady na kompletizáciu dodávky, riadne dokončenie diela.  

3. Cenu diela uhradí objednávateľ bezhotovostne na účet zhotoviteľa, uvedené v časti I. tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ je oprávnený nárokovať zaplatenie ceny diela a fakturovať ju takto: 

Úhrada  faktúry v celkovej čiastke je do 14 dní po doručení faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ po odovzdaní diela. 

Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu. 

 
V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ je povinný: 

a)  Dodať predmet zmluvy objednávateľovi v požadovanom rozsahu  v dohodnutom termíne, 

v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite  a taktiež príslušné doklady, ktoré sa viažu 

k odovzdanému dielu, potrebné na jeho užívanie. 

2. Objednávateľ je povinný: 

a)  Prevziať predmet zmluvy. 

b)  Riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu na základe j faktúry resp. daňového dokladu. 

 

VI. 

Sankcie 

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné sankcie: 

a)  Za omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu kúpy vo výške  0,05% z hodnoty nedodanej časti 

predmetu zmluvy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok  objednávateľa 

pre  prípadnú náhradu škody. 

b)  Za omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny diela úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej 

      ceny za každý deň omeškania. 

 

VII. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 

1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až úplným zaplatením dohodnutej ceny diela. 

2. Nebezpečenstvo škody na veci, napríklad poškodenie, odcudzenie a podobne prechádza na objednávateľa 

      momentom jeho protokolárneho prevzatia. 

 

VIII. 

Zodpovednosť za vady a záruka 
 

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo v trvaní 24 mesiacov. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje po nahlásení vady alebo poruchy diela dostaviť sa v lehote do 3 dní od nahlásenia 

k objednávateľovi a spísať reklamačný list, v ktorom sa uvedie druh závady a termín odstránenia závady, ktorý  

 



 

 

je pre zhotoviteľa záväzný. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vady a poruchy v záruke a odstrániť 

je najneskôr do 10 dní. 

 

IX. 

Spoločné  a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne odsúhlasených oboma 

zmluvnými stranami 

3. Zmluvu je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dvoch  vyhotoveniach. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a  účinnosť nasledujúcim dňom 

po dni jej zverejnenie na webovom sídle objednávateľa. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje 

podpisy. 

6. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu v zmysle § 5a Zákona č. 

211/2000Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov na webovej 

stránke Obce Kluknava. 

 

 

 

V  Kluknave  dňa 15.02.2016 

 

 

 

-------------------------------------------                                                                    --------------------------------------------- 

                 zhotoviteľ                                                     objednávateľ  

                Ján Pribičko      Štefan  Kováč 

                 konateľ                                                                                                                    starosta obce                                                  

                                                                                                                                                

 

 

  

 

                 

 

                                             

 

 


