
Číslo zmluvy: 1O102020 

Zmluva o dielo 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) 

ČI. I. Zmluvné strany
1.1. Zhotoviteľ: 

Štatutárny zástupca: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

1.2. Objednávateľ: 

IČO: 
DIČ: 

PMR spol. s r.o., Trenčianska cesta 1337 
957 01 Bánovce n. B. 
Ján Ondruška 
Slovenská sporiteľňa a.s. 
003 8524918/0900 
340 99 433 
2020416926 
SK20204 l 6926 

Obec Horné Naštice 
Horné Naštice 75 
957 01 
00310433 
2021053408 

Štatutárny zástupca: Jozef Hedera, starosta obce 
Bankové spojenie: VUB, IBAN: SK60 0200 0000 0000 1132 1192 
Zástupca pre rokovania v technických veciach: Jozef Hedera 

ČI. II. Východiskové podklady a údaje

2.1. Východiskové údaje 
Názov stavby: Vodovod HDPE D 110 Horné Naštice 

Miesto stavby: par. č. 2060/38,2060/211,45/6,49/7,52/6,53/15,57 /8,2060/30 
2060/29 vo vlastníctve Obce Horné Naštice 

par. č. 44/2 v spoluvlastníctve : 
Ivan Mekýš, Horné Naštice 95, 956 41 
Maria Mekýšová , Horné Naštice 95, 956 41 
par. č. 1870/3 vo vlastníctve Jarmily Botkovej, 

Horné Naštice 161, 956 41 

ČI. III. Predmet plnenia
3 .1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve vykonať 

Vodnú stavbu „ Vodovod HDPE D 110 Horné Naštice v celkovej dÍžke 160 m. 

3.2. Dodávka a montáž bude zhotovená podľa projektovej dokumentácie, odovzdanej 
zhotoviteľovi dňa 30.11.2020 

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje plnenie zhotoviteľa za podmienok uvedených v zmluve 
odobrať a uhradiť ho v dohodnutej lehote splatnosti predloženej faktúry, ktorá bude 
vypočítaná na základe skutočne dodaných a vyhotovených prác, vzájomne 
odsúhlasených objednávateľom a zhotoviteľom. 



Čl. IV. Termín realizácie 
4.1. Dodávku uvedenú v bode IIl/1 zrealizuje zhotoviteľ v termínoch podľa dohody 

a pripravenosti stavby s možnosťou nástupu na vykonanie práce. 
Termín nástupu je : 2.11.2020 

Termín ukončenia do: 30.12.2020 

4.2. Nedodržanie termínu ukončenia vplyvom nepripravenosti stavby zo strany investora, 
alebo z dôvodov iných, nezavinených zo strany zhotoviteľa sa nepovažuje za nesplnenie 
termínu ukončenia. 

4.3. V prípade vzniku prekážok, brániacich ďalšiemu postupu prác podľa bodu 4.2., bude 
termín ukončenia predÍžený o dobu trvania uvedených prekážok, zapísaných 
v stavebnom denníku. 

Čl. V. Cena diela 
5.1. Cena diela za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zák. č. 526/1990 Zb. o cenách a je dohodnutá vo 
výške: 17 946, 20 €. 

Slovom: sedemnásť tisíc deväťsto štyridsať šesť ,20 euro. 

Čl. VI. Platobné podmienky 
6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví 

a doručí objednávateľovi. Súčasťou faktúr bude súpis vykonaných prác, potvrdený 
vedúcim stavby. 

6.2. Splatnosť faktúr bude podľa dohody do 14 dní od ich doručenia objednávateľovi na 
adresu. 

6.3. V každej faktúre zadrží objednávateľ zhotoviteľovi čiastku vo výške 1 O % 
z fakturovanej čiastky a to do doby kolaudácie celej stavby. 

Čl. VII. Odovzdanie a prevzatie diela 
7 .1. Dielo sa bude odovzdávať po ukončení ucelených častí podľa bodu 3 .1. 
7.2. Odberateľ začne s preberaním diela až po oznámení zhotoviteľa 
7.3. O odovzdaní a prevzatí sa spíše zápis, o kvalite a nedostatkoch prevedených prác. 

Čl. VIII. Zodpovednosť za vady, záručná doba 
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej 

dokumentácie a podmienok tejto zmluvy. 
8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Za vady, vzniknuté po odovzdaní diela, zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinností. 

8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené dodávkou materiálu alebo 
podkladov, realizovaných objednávateľom. 

8.4. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa celkovej kolaudácie budovy. 
8.5. V prípade nedodržania vzájomných dohôd, platby faktúr alebo termínu ukončenia diela, 

budú účtované poplatky z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej ceny častí diela, 
rozdelených podľa bodu 6.3. tejto zmluvy. 

Čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa 
9.1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi: 

-uzamykateľný bezpečný sklad na uskladnenie materiálu a pracovného náradia.
-pracovisko zbavené prekážok, brániacich dohodnutému postupu prác na dodávke diela



-napájacie body elektrickej energie a vody na stavbe.
Za bezpečnosť a uskladnenie materiálu zodpovedá objednávateľ.

Čl. X. Odovzdanie a prevzatie prác 
10.1. Po ukončení častí diela podľa bodu 6.3. bude uskutočnené prevzatie diela za účasti 

objednávateľa. O výsledku sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokumentácie diela 
k odovzdaniu a prevzatiu celého diela. Prevzatie diela začne po oznámení zhotoviteľom. 

Čl. XI. Ostatné ustanovenia 
11.1. Meniť, alebo doplňať text tejto zmluvy je možné len formou písomného dodatku, 

podpísaného riadne zástupcami oboch strán. 

11.2. Zmluva je uzatvorená podpísaním obidvoch strán oprávnenými zástupcami 
11.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po jej podpísaní obdrží 

jedno vyhotovenie zhotoviteľ a tri vyhotovenia objednávateľ. 

Čl. XII. Iné dojednania 
12. 1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené jeho pracovníkmi. Tieto bezodkladne 

odstráni na vlastné náklady, prípade neuhradí náklady v plnej výške budu odpočítané 
z faktúry zhotoviteľa. 

12.3. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP a PO u svojich pracovníkov a 

prehlasuje, že sú odborne a zdravotne spôsobilí pre danú prácu. 

Čl. XIII. Odstúpenie od zmluvy 

13.1. Objednávateľ môže odstúpiť jednostranne od zmluvy pri nedodržiavaní kvality 

prevedenej práce, alebo technologického postupu určeného výrobcom použitých 
materiálov a zmesí . 

13 .2. Zhotoviteľ môže jednostranne odstúpiť od zmluvy pri závažnom a opakovanom 
porušení zmluvy zo strany objednávateľa 

13.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane doručené písomne tri dni vopred. 

V Bánovciach nad Bebrav V Bánovciach nad Bebravou 

dňa: 02.11.2020 dňa: 2.11.2020 

Zhotoviteľ: Objednávateľ: 
,· 957 01 oánovce n/tl,;t 

1CO: 34 093 433 
-2•


