
                                             Zmluva o dielo 

Uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

 

                                    Zmluvné strany 
Objednávateľ:   Obec Udavské  

                             Sídlo: Obecný Úrad Udavské č. 30, 067 31 Udavské    

                               Štatutárny zástupca : Tomáš Pastirák, starosta obce  

                               IČO: 00323683 

                               Bankové spojenie: VÚB a.s. Humenné 

                               Číslo účtu: 31829532/0200 

 

Zhotoviteľ(dodávateľ): StaMi – a s. r.o. 

                              Sídlo : Kapušianská 110, 071 01 Michalovce 

                              Pobočka: Masaryková 19, 071 01 Michalovce 

                              Zástupca: Michal Stanko    

                              IČO: 46181644 

                              IČ DPH: SK 2023267686 

                              Bankové spojenie : VUB a.s. Michalovce 

                              Číslo účtu: 288 8889 058 /0200 

                              IBAN: SK81 0200 0000 0028 8888 9058 

 

I. Rozsah a miesto plnenia plnenia 

1. Rozsahom plnenia sú rekonštrukčné práce sociálneho zariadenia na prízemí a na poschodí 
na budove Obecný Úrad Udavské.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje že zabezpečí realizáciu diela v rozsahu cenovej ponuky.  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo na vlastnú zodpovednosť. 

 

                                                      II. Čas plnenia 

Zhotoviteľ (dodávateľ) sa zaväzuje, že práce na predmete diela na Obecnom Úrade Udavské 
sa začnú po podpísaní zmluvy o dielo. 

Začiatok realizácie:  08.10.2016 

Ukončenie realizácie: 31.10.2016  



Ak zhotoviteľ pripraví zákazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa 
objednávateľ túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote. 

 

                                                   III. Cena za dielo 

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v plnom rozsahu je medzi objednávateľom 
a zhotoviteľom (dodávateľom) pevne dojednaná a stanovená na základe dohody oboch 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. na čiastku 13 473,64 € s DPH. 

Faktúra bude vystavená po odovzdaní diela a bude splatná do 7 pracovných dní.  

 

                                          IV. Spôsob vykonania diela 

Objednávateľ je povinný a oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, 
že zhotoviteľ (dodávateľ) vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami, je 
objednávateľ oprávnený požadovať, aby zhotoviteľ na vlastné náklady odstránil vady 
vzniknuté chybným vykonávaním diela a práce vykonal riadnym spôsobom.  

 

                                     V. Odovzdanie a preberanie prác 

1. Zhotoviteľ (dodávateľ) oznámi dokončenie diela objednávateľovi pred jeho 
ukončením. 

2. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa(dodávateľa) zvolá preberacie 
konanie. 

3. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný spísať preberací protokol v 2 - 
och rovnopisoch, z ktorých po 1 vyhotovení obdržia obe zmluvné strany. Preberací protokol 
musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán resp. za 
objednávateľa je osobou oprávnenou podpísať preberací protokol i osoba na to poverená.  

 

                                              VI. Ostatné dojednania 

           Záručná lehota na vykonané dielo je: 

1. 60  mesiacov na stavebné práce a  začína plynúť odo dňa odovzdania diela 
objednávateľovi 

2. 24 mesiacov na funkčnosť a príslušenstvo pri  riadnom zaobchádzaní a bežnej  údržbe 

3. v prípade zistených skrytých vád je zhotoviteľ (dodávateľ) povinný na základe 
písomného oznámenia objednávateľa odstrániť bezplatne všetky zistené skryté vady 
do 30 dní od doručenia oznámenia 

 

 

 

 

 



 

VII. Záverečne ustanovenia 

 

1.  Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len písomnými 
dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť podpísané štatutárnymi orgánmi 
oboch zmluvných strán. 

2.  Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

3.  Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 vyhotovenie dostane objednávateľ a 1 
vyhotovenie zhotoviteľ. 

4. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho 
význam zrejmý a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, čo potvrdzujú 
svojimi vlastnoručnými podpismi. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch 
zmluvných strán. 

 

 

 

 

 

V Udavskom  dňa 07.10.2016 

 

 

 

 

               Michal Stanko                                                                                Tomáš Pastirák 

                StaMi – a s. r.o.                                                                        starosta obce 

                                                                                              

..............................................                                                          .............................................. 

             Zhotoviteľ                                                                                      Objednávateľ 


