
  ZMLUVA O DIELO  

  uzatvorená v zmysle  § 536  a  násl. Obchodného  zákonníka  medzi  týmito  stranami: 

 

     Čl. I. Zmluvné strany 

 

 
Zhotoviteľ  Názov   RILINE, s r.o. 

   Sídlo               Štiavnická 5140 , 034 01, Ružomberok 

Zastúpený  Branislav Richtárik – konateľ firmy   

   Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

   zmluvných a technických: Branislav Richtárik - konateľ firmy  

Mobil   0905 383 957 

   IČO   36 745 821  

   DIČ                                2022331036 

                                       IČ DPH                          SK2022331036 

   Číslo účtu IBAN SK30 0200 0000 0022 7320 2555 

                                       BIC                                SUBASKBX 

   Bank. spoj.  VÚB exp. Ružomberok 

   Office:     0911 383 957 

   E-mail   riline@riline.sk  

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 

18688/L 

 

Objednávateľ :  Názov                            Obec Ivachnová   

  Sídlo    Ivachnová 7, 03483 Ivachnová 

  IČO    00590444 

DIČ    2020589978  

                                       Zastúpený    Vladimír Guoth, starosta obce 

                                       Mobil                              +421905458354 

                                       E-mail                            obec.ivachnova@inetbox.sk    

 

     Čl. II. Predmet zmluvy 
 

2.1.Predmetom zmluvy o dielo je realizácia stavby:  " Rekonštrukcia cesty po kanalizácii ". 

 

                                   

                                                                Čl. III.  Lehota výstavby 

     

3.1.Lehota výstavby je stanovená do 15.12.2018 
3.2.Lehota výstavby bude predĺžená, ak nastanú okolnosti uvedené v Obchodnom zákonníku č. 513/91 Zb. 

v prípade, že: 

- množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom, 

- zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, 

- zvláštne okolnosti nezavinené porušením povinností zhotoviteľa sú také, že zhotoviteľ má právo na 

predĺženie výstavby diela, určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom predĺženie lehoty 

výstavby. 

 

                                               Čl. IV. Záruka za dielo 
 

4.1.Zhotoviteľ na realizované dielo poskytuje záručnú lehotu v trvaní 60 mesiacov. 

4.2.V prípade, že dôjde k predĺženiu termínu ukončenia diela bez zavinenia zhotoviteľa, cena zostávajúcich 

prác bude upravená štatistickým indexom vydávaným štatistickým úradom SR v publikáciách štatistické 

čísla a grafy, pričom za základ sa bude brať CÚ I.Q 2017. 

4.3.Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela do trvalého užívania, počas záručnej doby 

zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté chyby a je povinný ich na požiadanie obstarávateľa odstrániť na svoje 

náklady.    

4.4.Pred ukončením záručnej doby zvolá obstarávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané 

v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. 

4.5.Záručná lehota sa skracuje o dobu, počas ktorej bol objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho 

konania, alebo počas ktorej neoprávnene odmietol dielo prevziať.  
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Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

4.6.Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené prírodnými živlami.  

 

 

      2. 

 

     Čl. V. Cena za dielo 

 

5.1.Zmluvná cena na základe priloženého rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 

činí :   
 

             Celkom bez DPH:                  37.376,50 € bez DPH   

             DPH 20%        7.475,30 €________  

Celkom s DPH:     44.851,80 € s DPH 

 

5.2.Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako maximálna vrátane DPH . 

5.3.Prípadné naviac práce, ktoré sa vyskytnú bude objednávateľ požadovať zápisom v stavebnom denníku, 

práce ktoré neuvedie v stavebnom denníku zhotoviteľ nezhotoví.  

5.4.Ceny prípadných naviac prác, ktorých cenníkové položky nebude obsahovať ponukový rozpočet, budú 

oceňované cenami podľa cenníka firmy  CENKROS v CÚ 2018. 

 

    Čl. VI. Platobné podmienky 

  
 6.1. Obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohu na plnenie predmetu obstarávania. 

       6.2. Úhrada predmetu zmluvy sa bude realizovať vo výške 100% bez zálohovej platby po  

              protokolárnom odovzdaní a prevzatí zákazky Zápisom z odovzdávacieho a preberacieho konania  

             do 14 dní od doručenia faktúry.  

6.3. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží stanovenie termínu ukončenia diela zaplatí zhotoviteľ  

        zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela, za každý deň omeškania. 

6.4. V prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi fakturovanú zmluvnú sumu  v dohodnutom    

        termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň    

       omeškania. 

      6.5. K zmene ceny môže dôjsť: 

     - v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu  

     - v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa 

     - v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze výmer zo 

strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné 

 

    Čl. VII. Stavenisko 

 
      7.1 Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby 

              musí zodpovedať všeobecným technickým podmienkam vydaným MVVP SR a ZSPS.  

      7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov  

a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné    

             dodržovať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci,     

 predpisy o ochrane životného prostredia. 

      7.3. Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu splnenie povinností  

             stavebníka vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 510/2001 Z.z. o minimálnych  

             bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí  

             pred zariadením vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

             Zhotoviteľ zabezpečí výkon funkcie koordinátora bezpečnosti pre predmetné  

             stanovisko. Zhotoviteľ pre začatím prác na stavenisku predloží inšpektorátu práce  

             oznámenie v zmysle prílohy citovaného zákona.   

      7.4. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ 

             tento nie je menovite uvedený v ZoD alebo bez predchádzajúceho písomného súladu    

             obstarávateľa, tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti  

 za všetky práce a činnosti  podzhotoviteľa. 

7.5. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania je    

       zhotoviteľ na požiadanie obstarávateľa povinný vykonať za podmienky dohody    

       o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín a cenu, dodatkom k zmluve     

       o dielo. 



7.6. Zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby diela priestorovo regulovaný bezpečný 

 prístup, vstupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté realizáciou stavby. 

 

 

 

      3. 

 

         Čl. VIII. Splnenie diela 

 
8.1. Preberanie prác a diela bude vykonávané v súlade s požiadavkami všeobecných      

       technických podmienok vydaných MVVP SR a ZSPS. 

    8.2. Doklady o vhodnosti všetkých stavebných výrobkov použitých v stavbe v zmysle Zákona č.  

           90/1998 Z.z. /zákona o stavebných výrobkoch/ v znení neskorších predpisov a noviel predkladá  

           priebežne pred zabudovaním stavebných výrobkov do stavby.  

    8.3. Doklady o nakladaní so vzniknutým stavebným odpadom pre realizácií stavby  

           v súlade so Zákonom č. 223/2001 Z.z. /Zákon o odpadoch/. 

    8.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí,   

            ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými rokovať v technických veciach. 

8.5.Osoba oprávnená odovzdať dielo za zhotoviteľa: Branislav Richtárik, konateľ firmy.  

8.6. Osoba oprávnená prevziať dielo za objednávateľa: Vladimír Guoth, starosta obce . 
     8.7. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 

             bezodkladne po zistení vady v písomnej forme. 

    8.8. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri odovzdávajúcom konaní nevyhnutné doklady  

             o uskutočnených skúškach odborných prehliadkach. 

     8.9. Dielo je dokončené len vtedy, ak sa preukáže úspešnosť vykonaných skúšok a prehliadok. 

8.10. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamovanú vadu do 15 dní od dňa doručenia  

             oprávnenej reklamácie.  

8.11. Nebezpečenstvo škody pri omeškaní objednávateľa s prevzatím diela sa bude riadiť  

             podľa § 372 Obchodného zákonníka. 

8.12. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí,    

         ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach. 

    8.13. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi 3 dni vopred, že dielo, alebo jeho   

             dohodnutá časť bude pripravená k odovzdaniu a prevzatiu. 

    8.14. Objednávateľ začne preberacie konanie do 5 dní od oznámenia termínu, že dielo,  

             resp.  jeho dohodnutá časť je pripravená k odovzdaniu.  

    8.15. Dodávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon č. 244/2002  

             Z.z. Zákon o rozhodcovskom konaní (ďalej len ZRK) výslovne vylučuje, predložia všetky  

             spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v súvislosti s touto zmluvou stálemu  

             rozhodcovskému súdu Arbitráž zriadenému pri Arbitráž. S.r.o., IČO 46 665 145, so sídlom  

             Jilemnickeho 30, 036 01 Martin (ďalej len „Rozhodcovský súd“), ktorý bude v písomnom  

             konaní pred  jedným rozhodcom vymenovaných Rozhodcovskom súdom konať podľa  

             slovenského právneho poriadku, podľa Rokovacieho poriadku a Štatútu Rozhodcovského  

             súdu. Zmluvné strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu, pričom jeho rozhodnutie bude pre  

             zmluvné strany záväzné.  

 

Čl. IX. Náhrada škody 

 
    9.1.   Náhrada škody sa bude riadiť podľa § 373 – 386 Obchodného zákonníka. 

    9.2.   Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí pri realizácií diela. 

 

Čl. X. Ostatné dojednania 

   
10.1.Všetky zmeny a doplnky oproti zmluve budú dojednané formou písomných dodatkov a zmluvné 

strany sa zaväzujú k nim vyjadriť v lehote 14 dní od doručenia. 

10.2.V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy, alebo od časti prác bez podstatného porušenia 

záväzku zo strany zhotoviteľa, uhradí zhotoviteľovi pomernú časť za vykonané práce, všetok materiál 

dodaný na stavbu, príp. poplatky zo storna a náklady vynaložené na prípravu stavby. 

10.3.Na túto zmluvu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich  právnych 

predpisov. 

 

 

 



10.4.Obidve zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním   

            prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej    

            vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie však v tiesni ani za nápadne nevýhodných  

            podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy svojimi podpismi.   

10.5.Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností, budú zmluvnými  

      stranami riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riešenie    

      sporu je príslušný obchodný súd. 

10.6.Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

10.7Táto zmluva je vyhotovená v 3-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia   

a zhotoviteľ 1 vyhotovenie. 

10.8.Spoločnosť Riline, s.r.o. Ružomberok prehlasuje, že s údajmi  zhotoviteľa uvedených v zmluve  

bude  po celú dobu evidencie nakladať v súlade s nariadením GDPR.  Objednávateľ tým, že poskytne 

svoje údaje telefonicky, písomne dáva súhlas so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných 

údajov do databázy, ktorá je spravovaná spoločnosťou Riline, s.r.o Ružomberok  a ich využitím  pre 

všeobecnú agendu. 

 

 

 

 

 
   V Ivachnovej dňa:   30.11.2018                V Ružomberku.dňa:   30.11.2018     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

________________________________  _______________________________ 
                   Obec Ivachnová                                      RILINE, s.r.o.  

          Vladimír Guoth, starosta obce                    Branislav Richtárik konateľ firmy  

  


