
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

1 .  Objednávateľ 

Obchodný názov:   Obec Pečovská Nová Ves 

Sídlo: Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

IČO : 00327590 
DIČ : 2020711660 

Zapísaný : 
Bankové spojenie : 

číslo účtu : 

Oprávnený konať v mene objednávateľa : PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 

a 

2 .  Zhotoviteľ 

Obchodné meno :  DIA VEGA, s.r.o. 
Sídlo :    Šarišská 2122/6, 052 01 Spišská Nová Ves 

IČO :    36171948 
lČ DPH :   SK2020032751 
Zapísaný :   Okr. Súd Košice I., odd. Sro, č. vložky: 9197/V 
Bankové spojenie :  FIO banka 
Číslo účtu :                          SK97 8330 0000 0026 0058 8329 
Oprávnený konat' v mene spoločnosti : Michal KOHUT 

- ďalej len Zhotoviteľ. 

I. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre Objednávateľa diela podľa čl. 
II tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené diela prevziať a za diela zaplatiť Zhotoviteľovi 
dojednanú odmenu podľa článku VI. tejto zmluvy, ak dielo zodpovedá objednávke 
Objednávateľa. 

II.  
Predmet zmluvy 

3. Zhotoviteľ na základe objednávky objednávateľa vykoná pre objednávateľa diela: 

Názov Cena bez DPH DPH Spolu s DPH 

Veľkoplošný pútač 865 € 173 € 1038 € 

Stála tabuľa 469 € 93,80 € 562,80 € 

SPOLU 1334 € 266,80 € 1600,80 € 



 
 
4. Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi podklady, špecifikácie, prípadne technický materiál 

potrebný k vyhotoveniu diela. 
5. Zhotoviteľ dielo vyhotoví v súlade s objednávkou objednávateľa. 
 
 
 

III. 
Vykonanie diela a lehota na zhotovenie 

 
1. Zhotoviteľ vyhotoví dielo a odovzdá ho Objednávateľovi v dodacej lehote uvedenej 

v Zhotoviteľovej cenovej kalkulácii diela. 
2. Dodacia lehota začína bežať dňom poskytnutia všetkých grafických podkladov, 

špecifikácií, technického materiálu a objednávky Zhotoviteľovi. 
3. Dielo sa považuje za dodané, ak ho Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v jeho sídle v 

súlade a za podmienok uvedených v tejto zmluve a objednávke. 
4. Objednávateľ je pri odovzdávaní diela povinný vykonať prehliadku diela a preberá dielo 

podpísaním dodacieho listu. 
 
 

IV. 
Odmena za vykonanie diela 

 
1. Odmena za vykonanie diela Zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody v 

objednávke diela. Opiera sa o cenovú kalkuláciu diela predloženú Zhotoviteľom. 
2. Nárok na odmenu vzniká Zhotoviteľovi odovzdaním diela objednávateľovi. 
3. Podkladom pre platenie bude faktúra, ktorá musí obsahovať minimálne náležitosti 

potrebné pre vyhotovenie daňového dokladu uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 
4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi odmenu za vykonanie diela podľa faktúry 

vystavenej zhotoviteľom do 60 dní od jej doručenia Zhotoviteľovi. 
5. Pripísaním plnej čiastky na účet zhotoviteľa nadobudne objednávateľ k dielu vlastnícke 

právo. 
6. Odmena zahrňuje aj dopravu do miesta prevzatia diela 

 
V.  

Sankcie 
 

1. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry za dielo zaplatí Objednávateľ  
Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 
V.  

Záručná doba 
 

1. Záručná doba na dielo je 12 mesiacov a začína plynúť dňom dodania diela 
objednávateľovi. 

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 plnenia, 
alebo poškodením predmetu plnenia objednávateľom, inou osobou alebo živlom. 

4. Vady spôsobené Zhotoviteľom odstráni Zhotoviteľ do 30 dní od Objednávateľovej 
písomnej výzvy k odstráneniu nedostatkov. Obe zmluvné strany si môžu dohodnúť aj iný 
spôsob, alebo termín odstránenia nedostatkov. 

 
 
 



VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa vzájomne zaväzujú, že neposkytnú tretím osobám žiadne 

informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s plnením tejto   
zmluvy. 

2. Grafický návrh vyhotovený Zhotoviteľom na vykonanie diela, sa stáva vlastníctvom 
objednávateľa. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi podklady v digitálnej podobe vhodné 
na ďalšie spracovanie, po úplnom uhradení všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy. 

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

4. Zmluvné strany sa zaväzujú akékoľvek rozšírenie predmetu tejto zmluvy nad rámec 
špecifikovaný v čl. II. tejto zmluvy vopred prerokovať a odsúhlasiť. V tejto súvislosti sa 
môže zmeniť aj dohodnutá cena za dielo. 

5. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byt' formou písomného dodatku k zmluve a musia 
byt' podpísané oboma zmluvnými stranami. 

6. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom. 

7. 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 Pečovskej Novej Vsi          dňa ...28.3.2017 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................   ....................................................... 
              Zhotoviteľ          Objednávateľ 
 
 


