
  

        ZMLUVA O DIELO 
Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ:  Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. 

   Námestie 1. mája 53/4 

   903 01 Senec 

IČO:   445 374 76    

IČ DPH:  SK2022742293 

Č. účtu:   SK96 7500 0000 0040 0755 8750 

 

Dodávateľ:  Gabriel Foldes – KG Stav 

   Novomeského 22, 903 01 Senec 

IČO:   34404945 

IČ DPH:  SK1023004510 

Č. účtu:   SK75 0900 0000 0000 1925 1504 

 

I. Predmet plnenia 

1. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa práce podľa dodanej a obidvoma stranami 

odsúhlasenej cenovej ponuky vyhotovenej dňa 07.11.2022, ktorá je v prílohe a tvorí neoddeliteľnú súčasť 

ZoD. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť spolupôsobenie, vykonané dielo prevziať a zaplatiť 

dohodnutú sumu a to 27 703,15,- EUR bez DPH. 

2. Zmeny oproti dohodnutému rozsahu prác, tak ako sú uvedené v CP, sa môžu realizovať len ak sa na 

tom zmluvné strany dohodnú, alebo ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činnosti nezahrnutá do 

kalkulácie. Pokiaľ zmeny zapríčinia obmedzenie alebo rozšírenie rozsahu diela s dopadom na dohodnutú 

cenu, dopad týchto zmien bude riešený dodatkom ZoD. 

 

II. Miesto a čas plnenia 

1. Miesto plnenia:   Slnečné jazerá južná zóna 

2. Čas plnenia:    a) Predpokladané zahájenie: 14.12.2022 

b) Predpokladaný termín ukončenia: 31.3.2023 

3.  Konečný termín vykonania a odovzdania diela sa môže predĺžiť iba na základe dohody zmluvných 

strán – uvedený termín je stanovený na základe rozsahu požadovaných prác z CP. Konečný termín môže 

byť do značnej miery determinovaný počasím – o dobu kedy nebude možné vykonávať práce sa konečný 

termín vyhotovenia diela predĺži. 

4.   Dodržanie konečného termínu vykonania diela je závislé od dodržania termínu zahájenia stavby a 

riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytovaním    

riadneho spolupôsobenia nie je dodávateľ v omeškaní so splnením termínu. 

5. Odovzdanie a prevzatie zhotoveného diela sa vykoná písomnou formou, ktorú podpíšu zmluvné strany. 

 

III. Cena 

1. Za práce vykonané v decembri 2022 vo výške 22 162,52 EUR bez DPH bude dodávateľ fakturovať 

k 31.12.2022 so splatnosťou 14 dní. Doplatok vo výške 5 540,63 EUR bez DPH dodávateľ 

vyfakturuje  po ukončení prác a odovzdaní diela.  

2. Ak nastane zmena/y v jednotlivých etapách, tieto etapy budú zo strany zhotoviteľa vždy ukončené 

vyúčtovaním týchto dodávok. Ak v danej etape nenastane žiadna zmena vyúčtovanie nebude 

potrebné – platí pôvodný rozpis uvedený v CP.  

3. Dodávateľ si vyhradzuje právo domáhať sa zvýšenia ceny diela iba v prípadoch, ak objednávateľ 

požaduje počas realizácie zmeny, ktoré neboli zakalkulované do cenovej ponuky v čase uzatvárania 

tejto ZoD.  

4. Pri dodaní akéhokoľvek stavebného materiálu objednávateľom sa cena diela alikvotne upraví. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi prípadnú dlžnú sumu do 5 kalendárnych dní odo dňa 

prevzatia zhotoveného diela. V opačnom prípade mu bude uložená sankcia z omeškania vo výške  

0,5% z celkovej dlžnej sumy za každý omeškaný deň.  

 



 

IV. Majetkové sankcie 

1. V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou ktorejkoľvek čiastky, je povinný 

zaplatiť úroky z omeškania v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

2. V prípade ak príde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude 

dodávateľ práce rozpracované ku dňu ukončenia zmluvy účtovať objednávateľovi a ten sa zaväzuje 

tieto práce zaplatiť vo výške zodpovedajúcej rozsahu prevedených prác a nakúpeného materiálu na 

diele ku dňu ukončenia zmluvy.  

3. V prípade nedodržania termínu odovzdania diela dodávateľom sa zaväzuje dodávateľ zaplatiť 

objednávateľovi úroky z omeškania v hodnote 0,1% za každý deň z nevyhotovenej etapy diela. 

 

 

V. Zodpovednosť 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že dielo sa zhotoví podľa podmienok zmluvy a bude mať 

obvyklé vlastnosti pre charakter diela v rámci platných technických noriem. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za závady 

vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

Záručná doba na prípadné dodávky predmetov je stanovená v záručných listoch.  

3. Doba záruky na práce je 36 mesiacov a v tejto lehote vykoná zhotoviteľ potrebné opravy bezplatne. 

 

 

VI. Všeobecné ustanovenia 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď po uzatvorení zmluvy sa 

zmenia východiskové podmienky a podklady diela, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.  

2. Akékoľvek dodatky k tejto zmluve – s výnimkou zmien v súlade s dohodou o cenovej doložke, musia 

byť uzatvorené v písomnej forme a musia byť obidvoma stranami vlastnoručne podpísané, 

v opačnom prípade sú neplatné.  

3. Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zo zmluvných strán v prípade, že druhá strana závažným 

spôsobom porušuje svoje záväzky a povinnosti, ktoré jej vyplývajú z tejto zmluvy. 

4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží 1 exemplár. Zmluvné strany 

svojim podpisom potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej, s jej obsahom súhlasia a na 

základe svojej slobodnej vôle ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Senci,  dňa 12. 12. 2022 

      

 Za objednávateľa                                                         Za dodávateľa 

 

 

 

 

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

                Bc. Marek Šmihel                                        Gabriel Foldes – KG Stav 

 

 

So súhlasom primátora mesta Senec 

 

 

 

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

            Ing. Pavol Kvál  

 

 

 


