
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

medzi 

 

Obec Pitelová 

Sídlo:    Pitelová 79, 96611 Pitelová  

IČO:   00320919 

Za ktorú koná:  Martina Záhorcová starostka obce 

Telefón:  045/6775131 

Email:    pitelova@pitelova.eu 

(ďalej ako „Zhotoviteľ") a 

Meno a priezvisko:  Ján Mališ 

Trvalý pobyt:   Dukelských hrdinov 318/13, 965 01 Žiar nad Hronom, 

Dátum narodenia:  

Rodné číslo:   

(ďalej ako „Objednávateľ") 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM: 

 

Článok I 

Predmet Zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom 

ktorej je vykonanie diela v budove Obecného úradu: kompletná príprava miestnosti pred 

maľovaním, stierkovanie, maľovanie kancelárie starostky.  

2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa 

špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ 

sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo 

prevziať. 

Článok II 



Cena za vykonanie diela 

 

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ  za vykonané dielo sumu vo výške 

950,- eur v hotovosti. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si 

vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy dôjde k 

navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné objektívne 

predvídať. 

 

Čl. III 

Termín plnenia diela 

 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne: mesiac 

november 2022. 

 

Čl. IV 

Vykonanie diela a jeho odovzdanie 

 

1. Zhotoviteľ vykoná stavebné činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na svoje 

náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne 

predpisy. 

2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých 

osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými 

pracovnými pomôckami. 

 

Čl. V 

Zodpovednosť za vady diela a záručná doba 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem 

vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej 

doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.  

2. Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 

zistení a to písomnou formou. 



4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 3 dní od uplatnenia 

oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky 

možnom termíne. 

 

Čl. VI 

Zánik zmluvy 

 

1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi 

a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom zhotoviteľovi. 

2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si dohodnú. 

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných 

strán. 

2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Obchodného zákonníka. 

4. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 je pre zhotoviteľa a 1 pre 

objednávateľa. 

 

 

 

V Pitelovej, dňa .................. 

 

 

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

       Obec Pitelová                  Ján Mališ 

   Martina Záhorcová          

       starostka obce 

 


