
Zmluva o dielo 
uzavretá podľa §536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi: 
 
 

Č1. I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:       Obec Bobrov 
 Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov 
 Zastúpený: Ing. Anton Grobarčík, starostom obce 
 IČO: 314404 
 DIČ: 2020571608 
 (ďalej len objednávateľ) 
 
 Zhotoviteľ:             PS PARKETY, s. r. o. 
 Severná 148, 029 01  Námestovo 
 IČO: 47469587 
 DIČ: 2023884522 
 IČ DPH: SK2023884522 
 Číslo účtu: SK71 5600 0000 0056 2509 7001 
 (ďalej len zhotoviteľ) 
 

ČL. II 
Predmet zmluvy 

 
1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo: „Oprava 

podlahy v kultúrnom dome a v historickej miestnosti po škodovej udalosti“, v rozsahu 
a zložení tak ako bolo stanovené na základe požiadaviek poisťovne. Z dôvodu škodovej uda-
losti, ktorá vznikla 29. 08. 2022 v priestoroch obecného úradu bolo Komunálnou poisťovňou 
stanovené, že práce vykoná pôvodný dodávateľ prác.   

 
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez vád a nedorobkov od zhotoviteľa pre-

vezme, zaplatí mu za jeho vykonanie dohodnutú cenu.  
 

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto 
zmluve, v súlade s § 43d zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a súvisiacich STN. 

 
Čl. III 

Miesto a čas plnenia 
 
1. Miestom plnenia je Obecný úrad v Bobrove. 

 
2. Čas plnenia: Zhotoviteľ vykoná dielo v čase do: 30. 11. 2022. 

 
 

Čl. IV 
Spôsob a podmienky vykonania diela 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v Čl. II vo vlastnom mene a na vlast-

nú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že 



má oprávnenie vykonať práce v rozsahu Čl. II tejto zmluvy. 
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutočni v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto 
zmluve, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach, ďalej, že pri plnení predmetu tejto 
zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východisko-
vými podkladmi objednávateľa a pokynmi objednávateľa.  

 
3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiar-

ne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a 
objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovnici na majetku 
objednávateľa. 

 
Čl. V 

Cena diela, platobné podmienky 
 
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. bola zmluvnými stranami stanovená 

na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena ko-
nečná a to vo výške:  13 698,38 € s DPH.  

 
2. Cena zahŕňa všetky náklady a réžie zhotoviteľa s realizovaním dohodnutého diela.  

 
3. Navýšenie celkovej ceny je možné len po predchádzajúcom súhlase objednávateľa. Na-

výšenie celkovej ceny bude upravené v písomnom dodatku k tejto Zmluve. 
 
4. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom. Faktúru za predmet 

zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť až po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávate-
ľom bez vád.  

 
Čl. VI 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 
 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade s platnými 

technickými predpismi a STN a ustanoveniami tejto zmluvy a že počas záručnej doby 
bude mať zodpovedajúce kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
 

2. Záručná doba na zrealizované dielo je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho odo-
vzdania diela, to znamená dňom zápisničného prevzatia diela objednávateľom a neplynie v 
čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby je objednávateľ 

oprávnený žiadať odstránenie vád a zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady.  
 

4. Objednávateľ sa zaväzuje že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 10 dni, 
od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vady diela ziste-
né v záručnej dobe odstrániť na vlastné náklady. Termín odstránenia vád sa dohodne s ob-
jednávateľom písomnou formou. 
 

Čl. VII 
Zmluvné pokuty a sankcie 



 
1. Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy v dohodnutom termíne, 

zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z celkovej dohodnutej ceny za každý deň omeška-
nia. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu voči celkovej cene 
predmetu plnenia uvedenej v čl. V tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy v prípade omeš-
kania so zaplatením faktúry za každý deň omeškania. 

 
Čl. VIII  

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si 

zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. 
 

2. Zmluvné  vzťahy  touto  zmluvou  výslovne  neupravené  sa  riadia  príslušnými  ustano-
veniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 

jednom vyhotovení. Zmluvu je možné meniť a doplňovať výlučne písomnými dodatkami 
k tejto zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

 
4. Táto  zmluva  nadobúda  účinnosť  dňom  nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia  na  web  

stránke objednávateľa. 
 
V Bobrove, 17. 10. 2022 
 
 
 
 
 
 ................................ ................................... 
     Obec Bobrov PS PARKETY, s. r. o. 
     objednávateľ           zhotoviteľ  
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