
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:   

Obec Veľké Lovce

Zastúpená : Ing. Libor Kráľ – starosta 
Adresa:     Obecný úrad  č. 431

941 42 Veľké Lovce
Okr. Nové Zámky

IČO: 00 309 354

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:        

Tomáš Galamboš-Galatostav, s.r.o., 

Zastúpený: Tomáš Galamboš - konateľ
Adresa:            Vinohrady 16/A, 940 02 Nové Zámky
IČO: 47448890
IČ DPH: SK 2023908678       
Bankové spojenie: Tatra banka 
č. účtu: 2945457375/1100  

(ďalej len „zhotoviteľ“)

na zhotovenie diela

Zmena účelu využitia skladových priestorov v Materskej škole Veľké Lovce
v nasledovnom znení:

                                                                   Článok I. 

    Predmet zmluvy

1.1  Premetom zmluvy je Zmena účelu využitia skladových priestorov v Materskej škole 
         Veľké Lovce.
1.2  Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka Zhotoviteľa zo dňa  03.07.2019          
        na  realizáciu predmetnej zákazky.

1.3     Zmluva sa realizuje podľa príslušnej projektovej dokumentácii Zmena účelu využitia 
           skladových priestorov  v Materskej škole  Veľké Lovce a výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu     



           č.1 tejto zmluvy a člení sa. 1a -stavebná časť, 1b - zdravotechnika, 1c -ústredné vykurovanie, 
           1d-elektroinštalácia.Objednávateľ je povinný zaplatiť riadne a včas za vykonané dielo 
           zmluvne dohodnutú cenu. Podrobný rozsah   diela a jeho technická špecifikácia je uvedená
           v prílohe č.1 tejto zmluvy. 

1.4     Odvoz a likvidáciu odpadov vzniknutých počas realizácie diela.

     Článok II.
Doba plnenia

2.1 Objednávateľ  odovzdá  zhotoviteľovi  stavenisko  minimálne  1  deň  pred  dňom  začatia
stavebných prác.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo v rozsahu uvedenom v článku I. ods. 1 tejto zmluvy dokončí
a odovzdá objednávateľovi bez zjavných vád a nedorobkov v dohodnutom termíne. 

2.3 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje,  že  stavebné  práce  bude  vykonávať   výhradne  v čase  určených
objednávateľom 

2.4 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje,  že  všetky  stavebné  práce  budú  ukončené  najneskôr  23.8.2019
(piatok).  

Článok III. 
Cena za dielo

3.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku I. ods. 1 je stanovená dohodou zmluvných
strán a činí sumu 75 706,90 € s DPH 

Ceny sú podrobnejšie uvedené v preloženej cenovej ponuke s kódom PV164 vypracovanej  
Ing. arch. Miroslavom Šafrankom, ktorá je neoddeliteľnou  súčasťou tejto zmluvy.

3.2    Dojednaná cena môže byť zmenená na základe dohody zmluvných strán v prípadoch ak sa
vykonali práce, ktoré nie sú zahrnuté v projekte a boli odsúhlasené objednávateľom.

Článok IV. 
Platobné podmienky a fakturácia

4.1 Zhotoviteľ  bude  fakturovať  skutočne  vykonané  práce  a  dodávky  formou  faktúry  
na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác a dodávok dozorom objednávateľa. 

4.2 Faktúra   so  súpisom  vykonaných  prác  bude  predkladaná  objednávateľovi  posledný
kalendárny deň daného mesiaca.

4.3       Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť vystavenú faktúru do 10 dní odo dňa doručenia faktúry.   



Článok V. 
Záručná doba – zodpovednosť za vady

5.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa  podmienok tejto
zmluvy v súlade so všeobecne záväznými predpismi a STN a že počas záručnej doby bude
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

5.2 Objednávateľ prevezme hotové dielo bez zjavných vád a nedorobkov.

5.3 Záručná  doba  je   36  mesiacov.  Výnimku  tvoria  výrobky  a materiály,  na  ktoré  dávajú
výrobcovia kratšiu záruku. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ
právo požadovať bezplatné odstránenie vady.

5.5 Zhotoviteľ  sa zaväzuje reklamované a uznané skryté vady bezplatne odstrániť  do 14 dní  
od  doručenia  písomnej  reklamácie  objednávateľa,  ak  sa  strany  vzhľadom  na  okolnosti
nedohodnú na inom termíne. 

5.6 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 14 dní od
doručenia písomnej reklamácie dodať a namontovať náhradný predmet zmluvy, ak sa strany
vzhľadom na okolnosti  nedohodnú na inom termíne formou písomného dodatku k tejto
zmluve. 

5.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní do 3 pracovných dní po
jej zistení písomne (doporučene) na adresu zhotoviteľa. 

Článok VI. 
Podmienky vykonania diela

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné
náklady,  vlastnými  prostriedkami  a  v  požadovanej  odbornej  kvalite,  pričom  je  povinný
dodržiavať platné technické normy a všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na
dielo. 

6.2 Zhotoviteľ  zodpovedá  za  bezpečnosť  a ochranu  zdravia  vlastných  pracovníkov,  čistotu
a poriadok na stavenisku. 

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovovaní diela riadiť touto zmluvou a cenovou ponukou . 

Článok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 pracovné dni pred termínom ukončenia diela 
na odovzdávacie a preberacie konanie o čom bude spísaný preberací protokol. 

7.2 Dielo  v zmysle  čl.  I  ods.  1  tejto  zmluvy  je  odovzdané  dňom  podpísania  preberacieho
protokolu obidvomi zmluvnými stranami.



             Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, okrem základných údajov 
              o zmluvnom   vzťahu obsahuje:
             -  zhodnotenie akosti vykonaných prác,
             -  súpis zistených vád a v takom prípade dohodu zmluvných strán o opatreniach a lehotách
                pre zhotoviteľa na odstránenie zistených vád diela,
             -  súpis odovzdaných dokladov,
             - atesty a certifikáty výrobkov,
             - kópiu stavebného denníka,
             - predpísané skúšky a revízie,

                                                                       
                                                                   Článok VIII.

Zodpovednosť za škodu

8.1 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele nesie zhotoviteľ.
8.2 Zhotoviteľ  zodpovedá za škodu,  ktorú  vykonávaním stavebným prác  spôsobí  na  majetku

objednávateľa a tretích osôb a v prípade, že túto škodu spôsobí, je povinný ju uhradiť. 

Článok IX.
Sankcie

9.1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy v termíne podľa čl. II ods. 1 tejto zmluvy, objednávateľ
je  oprávnený  požadovať  od  zhotoviteľa  zaplatenie  zmluvnej  pokuty  vo  výške  0,1  %  z
celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania až do splnenia predmetu zmluvy.

9.2 Pre  prípad  omeškania  objednávateľa  s úhradou  riadne  vystavenej  faktúry,  je  zhotoviteľ
oprávnený  požadovať  od  objednávateľa  zaplatenie  zmluvnej  pokuty  vo  výške  0,05%
z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania až do úplného zaplatenia.

9.3 V prípade,  ak  zhotoviteľ  nedodrží  termíny  začatia  stavebných  prác  ,   objednávateľ  je
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej
ceny diela za každý aj začatý deň omeškania, až do začatia stavebných prác .  

9.4 V prípade,  ak  zhotoviteľ  nedodrží  termíny  ukončenia  stavebných   prác,   objednávateľ  je
oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej
ceny diela za každý aj začatý deň omeškania, až do ukončenia stavebných prác.  

9.5 Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
10.2 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou očíslovaných písomných dodatkov so

súhlasom oboch zmluvných strán. 
10.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia

záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
10.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch písomných vyhotoveniach z ktorých každé má platnosť

originálu, tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.



10.5 Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka.

10.6 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej
vôle, vážne, zrozumiteľne, určite, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, že
si ju pred jej podpisom prečítali a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.

Vo Veľkých Lovciach, dňa  15.7.2019        Vo Veľkých Lovciach, dňa 15.7.2019        

Objednávateľ:                                                                Zhotoviteľ:    
           

 Obec  Veľké Lovce                                  Tomáš Galamboš - Galatostav, s.r.o 
        Ing. Libor Kráľ                       Tomáš Galamboš         


