
Zmluva o dielo

Objednávateľ: Obec Ľubotice

Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
Tel:

Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice 
JUDr. Miroslav Makara, starosta obce 
00 690 538 
2021302965 
051/7480 902

Bankové spojenie Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK88 0200 0000 0000 2972 8572
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- zmluvných JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Zhotovitel’: EGM

Zastúpený: Ing.Jozef Markocsy,EGM 
Hapákova 11,
080 06 Ľubotice

Bankové spojenie: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: 
e-mail:

VUB
242641572/0200 
14320533 
1020740919 
SK 1020740919 
egm@post.sk

v

Článok 1 : Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel’ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve 
pre objednávateľa stavbu :

„Ľubotice - parkoviska na ul. Hapákovej“
Parkovisko č.l...... Hapákova č.l
Parkovisko č.2....... hapákova č.5 podľa ponuky zo dňa 16.10.2020

v

Článok 2: Spôsob a čas plnenia predmetu zmluvy

2.1 Za splnenie predmetu zmluvy sa považuje podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

mailto:egm@post.sk


2.2 Pokiaľ v priebehu spracovania zákazky vzniknú zmeny, ktoré budú mať vplyv na cenu 
a termín plnenia, zaväzujú sa zmluvné strany po vzájomnej dohode upraviť dodatkom 
k tejto zmluve cenu a termín plnenia v nadväznosti na zmenu predmetu plnenia.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi a zabezpečiť pripojenie na 
elektrinu 400 V a vodu , ktoré sú potrebné na stavebné práce k realizácii zákazky.

2.4 Objednávateľ a zhotovitel’ sa dohodli, že zhotovitel’ zrealizuje predmet diela v termíne 
do 30.11.2020

2.5 Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť dojednanú cenu za 
jeho vykonanie.

2.6 Nemožnosť plnenia zmluvy, zapríčinená objednávateľom alebo vznikom mimoriadnych 
situácií, ktoré nemôže zhotovitel’ ovplyvniť alebo odstrániť, sa nepovažuje zo strany 
zhotoviteľa za neplnenie záväzkov podľa bodu 2.4.

Článok 3: Cena a platobné podmienky

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán. 
Cena za dielo je stanovená na :
„ Parkovisko č. 1 A 60...................5 409,60 €

Parkovisko č.2 A 78................... 7 032,21 €

Spolu..........................................  12 441,81 €
______ DPH 20 %...................................  2 488,36 €___________________________

Celkom s DPH.......................... 14 930,17 € viď príloha

3.2. Faktúru predloží zhotovitel’ najneskôr do 3 dní po podpísaní zápisu o odovzdaní 
a prevzatí predmetu zmluvy (podľa etáp).

3.3. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti 14 dní od vystavenia faktúry.

3.4. V prípade omeškania s dodaním diela sa znižuje cena diela o 0,05% za každý deň 
omeškania.

3.5. V prípade omeškania úhrady objednávateľ uhradí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z ceny diela za každý deň omeškania

v

Článok 5: Zodpovednosť za vady, záruka

5.1 Zhotovitel’ zodpovedá za to, že predmet plnenia v dobe jeho odovzdania a po dobu
ustanovenú v bode 5.2 bude mať vlastnosti ustanovené technickými normami, právnymi 
predpismi, zmluvou a ďalej za to, že je kompletný a bez závad.



5.2 Zhotovitel’ poskytne na dodané predmety zmluvy 24 - mesačnú záručnú dobu, ktorá 
začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí 
predmetu zmluvy.

5.3 Zistené vady a nedostatky musí objednávateľ písomne oznámiť /reklamovať/ 
zhotoviteľovi v čo najkratšom možnom čase bez zbytočného odkladu po ich zistení.

5.4 Zhotovitel’ je povinný do 30 pracovných dní po oznámení odstrániť závady, ktoré boli 
zapríčinené zo strany zhotoviteľa.

5.5 Objednávateľ nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesprávnym 
používaním predmetu zmluvy.

v

Článok 6: Záverečné ustanovenia

6.1 Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch. Zmeny a doplnky predmetnej zmluvy sú možné 
len formou písomného dodatku, odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.

6.2 Zmluva nadobúda platnosť právoplatným podpisom zmluvy štatutármi oboch zmluvných 
strán.

v Ľuboticiach, dňa 02.11.2020

Obec Ľubotice
JUDr. Miroslav Makara

Ing. Jozef MARKOCSY, EGIW
Hapáková 11

030 OS J, U 8 O T I C E

íh zhotoviteľa: 
EGM 

Ing. Jozef Markocsy
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