
Zmluva o dielo 
uzavretá podľa ustanovení par. 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  

v platnom znení 

 
I. 

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ: Obec Slavkovce   
Slavkovce 115, 072 17 Zemplínske Kopčany 

zast.: Ing. Iveta PAVLIKOVÁ – starostka obce 

IČO: 00325775 

DIČ: 2020742559 

Bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK93 5600 0000 0042 0695 8001 

tel. č.:  +421 905 693 194 

e-mail: slavkovce@minet.sk 

 

 

Zhotoviteľ:  PŠP, s.r.o. 
   Vajanského 1, 071 01 Michalovce 

   zast. : Ing. Štefan PEŠTA - konateľ 

   IČO: 36 569 305 

   IČ DPH: SK 2020041386 

   Bank. spojenie:  UniCredit Bank a.s. 

   Č. účtu: 151 093 7041/1111 

   IBAN: SK25 1111 0000 0015 1093 7041 

 

 

    

I./2  Objednávateľ poveruje: 

I./2a./  Jednaním o záležitostiach vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou 

 ako aj podpisovaním dodatkov: Ing. Iveta PAVLIKOVÁ 

I./2b./ Jednaním vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby, podpisovaním preberacích protokolov 

 a konečných faktúr: Ing. Iveta PAVLIKOVÁ 

I./2c./  Jednaním vo veciach technických:  Ing. arch. Eva KUTAŠOVÁ 

I./3 Zhotoviteľ poveruje: 

I./3a./ Jednaním o záležitostiach vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou 

 ako aj podpisovaním dodatkov: Ing. Štefan PEŠTA 

I./3b./ Jednaním vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Marián FERKO 

I./3c./ Jednaním vo veciach technických: Marián FERKO 

I./4 Zmena poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia je potrebné druhej zmluvnej strane 

 oznámiť doporučeným listom.  

 

 

II. 

Východiskové údaje 

 

Názov stavby:   Obecný úrad Slavkovce – stavebné úpravy 

Miesto stavby: Slavkovce p. č. 178/6  

Investor:                    Obec Slavkovce, Slavkovce č. 115, 072 17 Zemplínske Kopčany 



III. 

Predmet plnenia  
 

      Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve  vykoná  pre 

objednávateľa práce a dodávku na stavbe Obecný úrad Slavkovce – stavebné úpravy v rozsahu 

a cene: 

 - podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

 

IV. 

Čas plnenia 

 

Termín začatia:      do 5 dní od prevzatia staveniska. 

Termín ukončenia:  31.08.2022 

 

  

V. 

Cena 

 

      Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 o cenách a činí:  

Cena v EUR bez DPH:  19 072,26 € 

DPH 20 %     3 814,45 € 

Celková cena s DPH: 22 886,71 € 

  Slovom:   dvadsaťdvatisícosemstoosemdesiatšesť eur a sedemdesiatjeden euro 

centov. 

Práce vykonané nad rámec cenovej ponuky, dojednané s objednávateľom, budú realizované 

na základe samostatnej objednávky a uhradené mimo dojednanej zmluvnej ceny. 

 

 

VI. 

Platobné podmienky 

 

 

    Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela takto: 

- za vykonanú a odsúhlasenú prácu na základe riadne vystavených faktúr so splatnosťou 

do 30. dňa od obdŕžania daňového dokladu, 

- DPH  bude účtovaná podľa platných predpisov. 

 

 

 

VII. 

Zmluvné pokuty 

 

           Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu ukončenia diela 

za každý deň 0,05% z ceny diela. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi pokutu za nedodržanie plnenia 

platobných podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy vo výške 0,05%. 



VIII. 

Záruka a zodpovednosť za vady 

 

 Záručná doba činí dva roky a začína plynúť dňom odovzdania diela. V prípade vady diela v 

záručnej dobe má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ bezplatne tieto vady odstrániť a to 

ihneď, najneskôr do 7 pracovných dní.  

 

 

 

IX. 

Ostatné ustanovenia 

 

 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.  

Práce naviac zhotoviteľ vykoná len na základe súhlasu objednávateľa.  

Objednávateľ rešpektuje, že súčasná situácia pandémie môže ovplyvniť realizáciu stavby a z toho 

dôvodu prerušenie prác a neukončenie stavby v dohodnutom termíne sa nebude považovať za 

porušenie zmluvy. 

 

 

 

X. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení.  

 

Príloha č. 1 : Rozpočet 

 

 

 

 

V Slavkovciach, 08.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

….............................................................   ….......................................................... 

  objednávateľ       zhotoviteľ 


