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Zmluva o dielo č.2018/01/06 

uzavretá podľa § 536 a násl .  Obch. zák. 

  
I. ZMLUVNÉ  STRANY 

 

1.1 ZHOTOVITEľ:    STAVAB ,s.r.o. 

     Magnezitárska 5, 040 13  Košice       

     Štatutárny zástupca:   Bc. Patrik Bordás 

     Číslo telefónu:        

     IČO:    36193976           

     DIČ:    2021500492          

     IČ DPH:    SK2021500492 

     Bankové spojenie:                         UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s. 

     Číslo účtu:                                      

     SWIFT:                                         UNCRSKBX 
 

 

 

1.2. OBJEDNÁVATEĽ:                  Mestská časť Košice – Košická Nová Ves    

                                                           Mliečna 1, 040 14  Košice 

        Štatutárny zástupca:              Ing. Milan Lesňák 

                                                                

       Číslo telefónu:   0918 630 122 

        IČO:                                  00690996  

        DIČ:                                     2020761556 

        Bankové spojenie:                     VÚB a.s. 

       Číslo účtu:                         

       SWIFT:                           SUBASKBX 
        

 

 

II. PREDMET  PLNENIA 
  

Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo:  06.07.2018  

Pri vykonávaní diela sa  zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne v súlade s touto zmluvou. 

Objednávateľ sa zaväzuje vykonané práce a dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za 

ich vykonanie a to všetko podľa nižšie uvedených podmienok.         

Predmetom plnenia je rozsah prác v zmysle rozpočtu a dohodnutých pevnú cenu, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. 

Každá zmena oproti  dohodnutým jednotkovým cenám ,musí byť vopred prejednaná  a 

písomne odsúhlasená s objednávateľom . 
 

 

III. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

 
 

Názov stavby:   Sanácia vlhkého muriva v budove miestneho úradu  

                                             MČ Košice – Košická Nová Ves 

 Miesto stavby:                    Mliečna 1, 040 14  Košice 
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 IV. SPÔSOB VYKONANIA DIELA 
 

Pri  plnení  tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje tieto práce previesť presne  podľa  

požiadaviek objednávateľa, dodržiavať  STN a bezpečnostné predpisy a protipožiarne 

predpisy. 

Odovzdaním diela zápisnične objednávateľovi sa považuje záväzok vyplývajúci z tejto 

zmluvy pre zhotoviteľa za splnený. 

Objednávateľ si  vyhradzuje právo, aby ho  zhotoviteľ vyzval  na preverenie prác za 

neprítomnosti stav. dozora , ktoré budú v dalšom postupe zakryté,  alebo sa stanú trvale  

neprístupnými a to  najneskôr tri dni vopred zápisom do stavebného denníka alebo telef. 

výzvou.  

Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie stavebného odpadu a vyčistenie okolitého priestoru, ktorý 

sa znečisti pri vykonávaní prác. 
 

 

V. ČAS PLNENIA 

 
 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná  a odovzdá predmet zmluvy  v termíne do 06.07.2018.  

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v požadovanej  kvalite prevezme a zaplatí za 

jeho zhotovenie dohodnutú cenu. V prípade, že zhotoviteľ nedokončí dielo včas 

a požadovanej kvalite /pokiaľ tomu nebudú brániť poveternostné podmienky/ bude 

objednávateľ postupovať  v zmysle Obch. zákonníka.   
 

 

VI. CENA ZA DIELO A PLATOVÉ  PODMIENKY 

 
 

 Cena  za  zhotovenie  predmetu  zmluvy podľa čl. III. tejto  zmluvy je  stanovená  podľa 

odsúhlaseného rozpočtu 

7 568,20 € bez DPH 

resp. 

9 081,84 € s DPH 

 

Objednávateľovi vznikne nárok na zníženie dohodnutej ceny ak sa pri vykonaní diela zníži 

potreba činnosti zahrnutých prác  resp. niektoré práce stornuje.          
 

 

VII.ZARUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY. 
 

  

Zhotoviteľ zodpovedá  za to, že predmet plnenia tejto  zmluvy je zhotovený podľa podmienok 

zmluvy a  príslušných právnych noriem a počas trvania záručnej doby bude mať vlastnosti 

dohodnuté v ZoD. 

Záručná doba  60 mesiacov začína  plynúť odo dňa  riadneho odovzdania a prevzatia diela 

objednávateľom a neplatí, ak dielo bolo poškodené zásahom tretej osoby. 

Zhotoviteľ sa  zaväzuje, že prípadné  nedorobky  a vady  odstráni  do 14 dní od  odovzdania  a 

prevzatia diela. 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej lehote. 



3 

 

Taktiež sa  zaväzuje odstrániť vadu bezplatne, ak je  spôsobená jeho zavinením ,zaväzuje sa 

ďalej odstrániť vady do 14 dní od dátumu písomného vyzvania objednávateľom. 
 

 

 

VIII. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
 

Zmluva  je uzavretá  okamihom  súhlasného  podpisu  štatutárnych  zástupcov  oboch  

zmluvných strán. Meniť, alebo  dopĺňať text tejto zmluvy je možne  formou písomných 

dodatkov, podpísaných zástupcami zmluvných strán. 

K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 

piatich dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. 

Na  zmluvné vzťahy strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa vzťahujú ustanovenia       

Občianského zákonníka,  Obchodného zákonníka, a ostatných predpisov, ktoré citované 

normy dopĺňajú resp. upravujú.   

Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach . 
 

       

 

   V Košiciach, dňa :  20.06.2018 

 

              

 

 

  

                Za objednávateľa:           Za zhotoviteľa:   
 

 

 

 

________________________     _______________________ 

 

Ing. Milan Lesňák             Bc. Patrik Bordáš   

    starosta          konateľ 

MČ Košice – Košická Nov á Ves           STAVAB ,s.r.o 
 

 

 

 

 

 


