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Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

1. Zhotoviteľ:  
Obchodné meno:         AXA-UNIVERSAL, s.r.o. 
Sídlo:             Krčméryho 1/2339, 052 01  Spišská Nová Ves 
IČO:             46038108 
DIČ:             2023188607    
Zapísaný:            Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 27113/V 
Bankové spojenie:       Unicreditbank, a.s. 
Číslo účtu (BBAN):                                   IBAN:  
Telefón:                        0911313632 
Oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Miroslav VITKO –konateľ 
 (ďalej ako „zhotoviteľ“)        

  

a 

2. Objednávateľ: 

Obchodné meno:      Obec Iliašovce    
Sídlo:                       Obecný úrad č. 231, 053 11  Iliašovce   
IČO:           00329185   
DIČ:                      2020717710                                        
Bankové spojenie:    Prima Banka Slovensko, a.s.     
Číslo účtu:                 
Telefón:                    053/4298617 
Oprávnený konať v mene obce:   Mgr. Ladislav Grondžák  - starosta     
             (ďalej ako „objednávateľ“)        

  

I. 
Úvodné ustanovenie 

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že 
označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému 
v obchodnom registri a štatistickom registri organizácií. 

II. 
Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III tejto 
zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi 
dojednanú cenu podľa článku VII tejto zmluvy.  

III. 
Predmet zmluvy  

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa: zhotovenie stavebného 
diela: „Iliašovce Kultúrny dom“- 1.časť - podbitie. Zhotovenie spočíva v oprave a zateplení podbitia 
Kultúrneho domu Iliašovce v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 17.07.2014. Nedeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy je výkaz výmer ako príloha zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví dielo za podmienok 
podľa tejto zmluvy. 

 

IV. 
Vykonanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. 
III tejto zmluvy s termínom začatia plnenia najneskôr do 10 dní (v závislosti od 
poveternostných podmienok) od výzvy objednávateľa, ktorá nemusí byť písomná, stačí ústna. 
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Termín ukončenia plnenia cca do 3 týždňov od začatia plnenia. V prípade nepriaznivého 
počasia sa termín ukončenia posúva o čas trvania nepriaznivých  poveternostných 
podmienok. 

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je viazaný pokynmi objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú 
súčinnosť. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávajúci protokol podpísaný 
objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa 
považuje za deň odovzdania diela.  

4. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej stavbe prechádza na objednávateľa 
odovzdaním predmetu diela. 

V. 
Povinnosti objednávateľa  

Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený 
neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

VI. 
Povinnosti zhotoviteľa  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy. 

2.    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných a montážnych prácach bude v plnom rozsahu 
dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti. 

 

VII. 
Cena diela 

1.     Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších 
predpisov ako pevná cena podľa cenovej ponuky vo výške 3 102,21 € ako konečná cena. 
Zhotoviteľ nie je plátca DPH.  

2.    Zmluvne dohodnutá cena bude uhradená na základe konečnej faktúry, ktorú vyhotoví po 
odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ so splatnosťou 5 dní. 

3.         Súčasťou faktúry bude objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a preberací protokol. 

            

VIII. 
Záručná doba 

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu 
odovzdávajúceho protokolu.  

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov 
poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy 
alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom alebo treťou osobou. 

4. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe začne zhotoviteľ odstraňovať do 30 dní od ich 
písomného oznámenia objednávateľom a ich ukončenie bude závisieť od ich rozsahu 
a poveternostných vplyvov. 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve 
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 
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3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží  dva 
rovnopisy a objednávateľ dva rovnopisy. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 

 

 

 

V Iliašovciach   dňa  29.07.2014 

 

 

      
             
                                                                                                                  

 

 

 

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

AXA – UNIVERSAL, s.r.o.          Obec Iliašovce   

Ing. Miroslav Vitko, konateľ                                                              Mgr. Ladislav Grondžák, starosta 
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Príloha 

 k Zmluve o dielo zo dňa 16.09.2013 

 

 

 

Zateplenie obvodového plášťa obvodného 
zdravotného strediska, Švábovce 


