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ZMLUVA O DIELO 
 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami 
 

Objednávateľ   

Názov:   Obec Spišský Hrušov 
Sídlo:   053 63 Spišský Hrušov č. 216 
IČO:   00329606  
DIČ:   2020717864  
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu:  SK67 5600 0000 0034 0091 2002  
Zastúpená:  JUDr. Adriana Tkáčová, starostka obce  

 
(ďalej len „Objednávateľ“)  

 
a 
 
Zhotoviteľ 
Názov:   KROPAČEV s.r.o. 
Sídlo:   Kolárska 2691/1, 052 01 Spišská Nová Ves 
IČO:   45535485 
IČ DPH:  SK2023030394  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu:  SK74 0900 0000 0005 2451 6083  
Zastúpená:  Ing. Michal Kropačev, konateľ  
 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

 
Objednávateľ a Zhotoviteľ sa v ďalšom texte Zmluvy spoločne označujú aj ako  

„Zmluvné strany“. 
 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení: 
 

Článok I 
Všeobecné ustanovenia 

 
Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky s nízkou 
hodnotou na stavebné práce s názvom „Úprava povrchu existujúcej miestnej 
komunikácie v obci Spišský Hrušov“, ktorú vykonal Objednávateľ v súlade s § 117 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
Článok II 

Predmet zmluvy  
 

1. Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebných prác spočívajúcich v úprave 
povrchu existujúcej miestnej komunikácie vo vlastníctve Objednávateľa za 
podmienok stanovených v tejto Zmluve. 

2. Stavebné práce budú vykonané na pozemku vo vlastníctve Objednávateľa, parcela 
registra C, číslo parcely 270, s výmerou 457 m2, k.ú. Spišský Hrušov. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 
na svoje náklady a v dohodnutej kvalite za dodržania príslušných STN a v súlade 
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s projektovou dokumentáciou a predloženým rozpočtom ako výsledkom procesu 
verejného obstarávania.  

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilý vykonať dielo podľa tejto Zmluvy. 
 

 
Článok III 

Cena diela a platobné podmienky  
 

1. Celková cena za zhotovenie diela je výsledkom predloženej cenovej ponuky zo dňa 
1.3.2021 a je stanovená podľa predloženého výkazu výmer v zmysle zákona č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov: 
 
Cena diela bez DPH:  37 350,00 Eur 
DPH 20%:     7 470,00 Eur 
 
Cena celkom s DPH:  44 820,00 eur s DPH  
(slovom: štyridsaťštyritisícosemstodvadsať eur).  
 

2. Cena je maximálna a zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou diela. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela na základe 

faktúry vystavenej Zhotoviteľom po odovzdaní a prevzatí diela. Splatnosť faktúry je 
30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi bezhotovostným prevodom na 
účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.  

4. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti 
daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. 

5. Podkladom pre úhradu ceny za dielo bude zástupcami Objednávateľa a Zhotoviteľa 
potvrdený protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Následne bude Zhotoviteľom 
vystavená a Objednávateľovi doručená faktúra za realizáciu diela. Faktúra bude 
vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dve budú určené Objednávateľovi.  

6. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavky ani zálohové platby na predmet 
zmluvy. 

 
Článok IV 

Lehota výstavby  
 
1. Lehota výstavby je zmluvnými stranami dohodnutá na tri mesiace odo dňa 

odovzdania a prevzatia staveniska. 
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred termínom uvedenom v bode 1 tohto 

Článku, Objednávateľ je povinný toto dielo prevziať aj v skoršom ponúkanom termíne.  
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje na riadne a včasné plnenie diela podľa tejto Zmluvy. Lehoty 

podľa tohto Článku neplynú po dobu, po ktorú Zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok 
pre neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme za podmienok 
stanovených v tejto Zmluve a že za jeho zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu. 

5. Akékoľvek zmeny kontrahovaného rozsahu prác je Zhotoviteľ povinný vopred 
prejednať s Objednávateľom.  
 
 

Článok V 
Záručná doba a zodpovednosť za vady  

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa platných 

právnych predpisov, technických noriem a podmienok zmluvy a že bude mať 
vlastnosti dojednané v tejto zmluve.  
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2. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku na dielo po dobu 60 mesiacov, ktorá 
začína plynúť odo dňa prevzatia diela Objednávateľom.  

3. V prípade vyskytnutia sa vád v záručnej dobe, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, je 
Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa písomnú reklamáciu bez zbytočného 
odkladu. 

4. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie 
záručných vád a nedostatkov.   
 

Článok VI 
Zmluvné pokuty a sankcie 

 
1. V prípade omeškania s úhradou faktúry je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť si 
u Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
2. V prípade omeškania s odovzdaním diela zo strany Zhotoviteľa, je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý deň 
omeškania, ak meškanie bolo spôsobené výlučne okolnosťami na strane Zhotoviteľa.  

 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Ustanovenia tejto Zmluvy sa môžu meniť len dodatkom uzavretým v písomnej forme 
na základe dohody Zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť a právna spôsobilosť nie je 
obmedzená a nie sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by túto zmluvnú voľnosť 
obmedzovali. 

4. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. Tro 
rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.  

5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami. 
6. Táto Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaná a podľa § 47a zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.     

7. Zmluvné strany sa dohodli, že jazykom tejto Zmluvy bude jazyk slovenský a právne 
vzťahy Zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

8. Súdnym miestom pre spory, ktoré vzniknú v súvislosti s touto Zmluvou je vecne a 
miestne príslušný súd podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

9. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzavretá v tiesni alebo pod 
nátlakom, prípadne za iných nápadne nevýhodných podmienok, ustanovenia tejto 
Zmluvy si pozorne prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, jej 
obsahu porozumeli a jej obsah sa neprieči zákonu ani ho neobchádza.  

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto 
Zmluve.  

 
Príloha: 
Rozpočet 

 
V Spišskom Hrušove dňa 17.05.2021        
 
 
Objednávateľ        Zhotoviteľ 
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Obec Spišský Hrušov      KROPAČEV s.r.o.   
   
 
 
 
 
 
Podpis : ______________     Podpis : ______________
        

JUDr. Adriana Tkáčová     Ing. Michal Kropačev 
         starostka obce       konateľ 
 
 
 
 
 


