
Zmluva zverejnená dňa 3. 5. 2018 

ZMLUVA O ZHOTOVENÍ VECI NA ZÁKAZKU   

uzavretá podľa § 631 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb.(Občiansky zákonník) 

medzi 

Objednávateľ:  Mestské lesy Bardejov, s. r. o. 
sídlom: Orechová 2284/8, 085 01 Bardejov 
IČO: 47 332 638 
DIČ: 2023830281, IČ DPH: SK2023830281 
zastúpený: Ing. Vladimírom Zoľákom 
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2989 7346 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov 
Oddiel: Sro,Vložka číslo 28448/P 

a 

Zhotoviteľ: Peter Pituch 
bytom: Bezručova 10, 085 01 Bardejov 
narodený: 05.08.1945 
č. OP: ST 525753 
IBAN: SK84 6500 0000 0000 1857 8222 
 

 

za nasledovných podmienok:  

I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie veci na zákazku na základe objednávky objed-
návateľa špecifikovanej v bode 2. tohto článku. 

2. Objednávateľ si objednáva u zhotoviteľa Dielo - zhotovenie veci:  
• 14 kusov atypického ochranného zábradlia v 3 metrových dĺžkach,  
• rekonštrukcia mostného zábradlia v dĺžke 24 metrov. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi zhotoví na základe tejto zmluvy    Dielo   - 
veci uvedené v bode 2. tohto článku podľa požiadaviek objednávateľa riadne, 

v dohodnutom čase a splní ďalšie podmienky a povinnosti  dohodnuté           

v zmluve. 
4. Materiál na zhotovenie Diela zabezpečí zhotoviteľ. 
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotovené veci riadne prevezme a zaplatí zhotoviteľovi 

za ich zhotovenie a dodanie (odvoz a montáž), resp. za zhotovenie a dodanie jednot-
livých častí, dohodnutú cenu. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví riadne a včas a na vlastné náklady a nebez-
pečenstvo. 

II. 
Termíny, spôsob plnenia, spolupôsobenie zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať Dielo  objednávateľovi najneskôr do 
15.06.2018.  
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2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela poskytne zhotoviteľovi aspoň 
1× súčinnosť formou konzultácie, ktorú zorganizuje zhotoviteľ. Termín uvedenej kon-
zultácie bude stanovený po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. 

III. 
Cena diela a jej splatnosť 

1. Cena za zhotovenie Diela podľa článku I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluv-
ných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cel-
ková  cena  za  zhotovenie  Diela  (všetkých  vecí)  je  spolu:   

     14 x 285 + 24 x 60 = 5430 EUR (slovom päťtisícštyristotridsať eur). 
2. Dohodnutá cena je považovaná za cenu pevnú a konečnú. Zhotoviteľovi nevzniká 

nárok na úhradu akýchkoľvek iných nákladov. 
3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym zhotovením Diela a jeho odo-

vzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie a montáž Diela v ob-
jednávateľom určenej lokalite (miestne pomenovanie Mníchovský potok). 

4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou dohodnutej ceny sa  zmluvné strany 
dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň 
omeškania. 

5. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín dodania Diela podľa tejto zmluvy, dohodli 
zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela, za každý ka-
lendárny deň omeškania. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať Dielo najneskôr do 1 mesiaca odo dňa jeho zhoto-
venia. Ak tak neurobí, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť poplatok za uskladnenie, sumu 
vo výške 3,00 €/deň počínajúc prvým dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na pre-
vzatie Diela. 

7. Ak objednávateľ neprevezme Dielo od zhotoviteľa do 6 mesiacov odo dňa jeho zhoto-
venia, podľa čl. II. ods. 1 tejto zmluvy, berie na vedomie, že zhotoviteľ je oprávnený 
s vecou voľne nakladať. Ak sa mu nepodarí vec speňažiť alebo s ňou naložiť iným 
vhodným spôsobom, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ zaplatiť cenu zhoto-
venia Diela. 

IV. 
Zodpovednosť za vady 

1. Záručná doba na zhotovené Dielo (každú jednotlivú vec) je 24 mesiacov a začína 
plynúť prevzatím Diela objednávateľom. V prípade, že sa objednávateľ omešká 
s prevzatím Diela, záručná doba začína plynúť odo dňa, keď mal objednávateľ povin-
nosť Dielo prevziať. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vyhotovený v súlade 
s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve a že po celú záručnú dobu bude mať vlast-
nosti dojednané v tejto zmluve. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľo-
vi. Za vady vzniknuté po odovzdaní Diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené po-
rušením jeho povinnosti. 

4. Prípadnú reklamáciu vady Diela je objednávateľ povinný uplatniť písomnou formou 
u zhotoviteľa. 

5. Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť bez zbytočného odkladu a bezodplatne. 
V sporných prípadoch nesie náklady spojené s odstránením vád až do rozhodnutia 
súdu zhotoviteľ. 
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Čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  

2. Neplatnosť niektorých ustanovení tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť ostatných 
ustanovení, pokiaľ ich možno oddeliť od ostatných ustanovení tejto zmluvy.  

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné iba na základe dohody zmluvných strán vo 
forme písomných očíslovaných dodatkov. 

4.   Zhotoviteľ podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných  údajov  udeľuje  objed-

návateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov.  

5.  Táto zmluva  nadobúda  platnosť  dňom jej  podpísania  oboma  zmluvnými  stranami  
a účinnosť prvým dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle ob-
jednávateľa. 

6. Táto zmluva je vyhotovená písomne v dvoch exemplároch, z ktorých jeden exemplár 
dostane objednávateľ a jeden exemplár dostane zhotoviteľ. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito 
a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred jej podpi-
som sa oboznámili s jej predmetom, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju podpisujú. 

V Bardejove, dňa 03.05.2018 

 

 .................................................... .................................................... 
 za objednávateľa zhotoviteľ 
  Ing. Vladimír Zoľák  Peter Pituch 


