
ZMLUVA O DIELO 

Uzatvorená podľa §536 a nasl.ustanovení Obchodného zákonníka 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Objednávateľ: 

 

Názov:   Obec Breziny 

Sídlo:   Horné Breziny 141, 962 61 Breziny 

IČO:   00 319 741 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Kontaktný e-mail: breziny@breziny.sk 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:  STYX INDUSTRY s.r.o. 

Miesto podnikania: Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica 

IČO:   36 632 007 

DIČ:   2021899099 

IČ DPH:   SK2021899099 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:   SK06 0900 0000 0050 8211 1777 

Registrovaný:  Obchodný register okresného súdu B. Bystrica, oddiel: vložka č.9799/S 

Kontaktný email: styx.industry@gmail.com 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
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Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa (a) v súlade s podmienkami určenými touto 

Zmluvou a na základe pokynov Objednávateľa a ním poskytnutých dokumentov a podkladov 

vykonávať pre Objednávateľa dielo spočívajúcej vo vypracovaní Projektovej dokumentácie ku 

realizácii stavby označenej ako: 

 

„Oprava miestnych komunikácií v obci Breziny – 2. etapa“ 

 

(ďalej len „Dielo“) a (b) odovzdať Dielo Objednávateľovi podľa špecifikácie Diela, podmienok 

uvedených v tejto Zmluve, na základe požiadaviek a podkladov Objednávateľa a udeliť 

Objednávateľovi súhlas na jeho používanie podľa Zmluvy a tomu  zodpovedajúci záväzok 

Objednávateľa Dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela 

v lehote a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.  

 

Článok II. 

Podmienky vykonania Diela a jeho odovzdanie 

1. Zhotoviteľ vykoná Dielo za podmienok dojednaných v tejto Zmluve v termíne najneskôr do : 

30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy (ďalej aj len ako „Termín 

vykonania Diela“). 

2. Zhotoviteľ odovzdá Dielo Objednávateľovi v mieste sídla Objednávateľa, pokiaľ sa Zmluvné 

strany výslovne dohodnú inak. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na prevzatia Diela najneskôr v lehote sedem 

kalendárnych dní pred Termínom vykonania Diela. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo od 

Zhotoviteľa prevziať, aj v čase pred termínom vykonania diela. O odovzdaní a prevzatí Diela 

spíšu Zmluvné strany písomný odovzdávací a preberací protokol (ďalej aj len ako „Protokol“). 

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie Diela výlučne v prípade ak má Dielo také 

kvalitatívne kvantitatívne vady, v dôsledku ktorých je Dielo s ohľadom na jeho druh a účel 

neupotrebiteľné. 

V prípade, ak Zmluvné strany pri odovzdaní Diela zistia, že Dielo má drobné vady, v dôsledku 

ktorých nie je Dielo s ohľadom na jeho druh a účel neupotrebiteľné, Zmluvné strany takto 

zistené vady podrobne spíšu v Preberacom protokole. Zhotoviteľ sa zaväzuje drobné vady 

Diela uvedené v Preberacom protokole odstrániť v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní 

odo dňa odovzdania Diela.  

V prípade, ak Objednávateľ podľa tohto bodu 3 čl. II: Zmluvy odmietne prevziať Dielo, bude 

o odmietnutí prevzatia Diela Zmluvnými stranami spísaná zápisnica, v obsahu ktorej budú 

podrobne opísané vady v dôsledku ktorých je Dielo neupotrebiteľné (ďalej aj len ako 

„Zápisnica“). Zhotoviteľ sa zaväzuje vady Diela uvedené v Zápisnici odstrániť v lehote najskôr 

do 30 kalendárnych dní odo dňa jej spísania.  

4. V prípade, ak Objednávateľ odmietol prevzatie Diela podľa bodu č. 3 č. II. Zmluvy, Zhotoviteľ 

sa zaväzuje odovzdať Dielo Objednávateľovi bez zbytočného odkladu po odstránení vád Diela 

uvedených v Zápisnici. Ustanovenia bodu 3 čl. II. Zmluvy upravujúce odovzdanie Diela sa 

použijú primerane.  



5. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo 

škody na výsledkoch Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do okamihu odovzdania Diela 

Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy. 

6. Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa jeho odovzdaním a zaplatením ceny za 

vykonanie Diela Objednávateľom, pričom uvedené podmienky musia byť naplnené 

kumulatívne. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený odovzdať Dielo výlučne 

Objednávateľovi alebo osobe na tento účel splnomocnenej Objednávateľom. Osoba 

splnomocnená na prevzatie Diela Objednávateľom je povinná pri prevzatí Diela Zhotoviteľovi 

predložiť písomné splnomocnenie.  

Článok III. 

Povinnosti zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za 

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať 

Objednávateľovi. 

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo s odbornou starostlivosťou v súlade s informáciami 

a pokynmi preukázateľne poskytnutými Objednávateľom pri podpise tejto Zmluvy. Akákoľvek 

zmena požiadaviek alebo noriem bude riešená ako pokyn Objednávateľa upravujúci 

vykonanie Diela v súlade s týmto článkom III. Zmluvy. 

3. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa informovať ho o stave vykonaných prác na 

Diele. 

4. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti 

alebo skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie Diela v Termíne vykonania Diela. 

Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena za vykonanie Diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie 

Diela cenu vo výške 2 820 Eur ( slovom dve tisíc osemstvodvadsať eur) s DPH.  

3. Výška ceny za Dielo je pevná, pokiaľ tento článok alebo iné dojednania podľa tejto Zmluvy 

neustanovuje inak. V tejto sume sú na  základe dohody Zmluvných strán zahrnuté všetky 

náklady na vykonanie prác na Diele. 

4. Nárok na vystavenie faktúry Zhotoviteľom vzniká riadnym odovzdaním Diela 

Objednávateľovi, o čom bude spísaný odovzdávací protokol bez výhrad. 

5. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet Zhotoviteľa. 

 

Článok V. 

Ukončenie zmluvy 

 

1. Ukončeniu tejto Zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou oboch zmluvných strán, alebo 

odstúpením od Zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka a čl. V.bod 2.Zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú po skončení platnosti tejto  Zmluvy vysporiadať bezodkladne, 

najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní všetky vzájomné záväzky a pohľadávky. 

 

 



Článok VI. 

Zmluvná pokuta 

 

1. Za omeškanie s plnením povinnosti odovzdania Diela zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z ceny za vykonanie Diela za každý aj začatý kalendárny deň 

omeškania.  

 

Článok VII. 

Zodpovednosť za vady a záruka 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané riadne, s odbornou starostlivosťou, 

v súlade so Zmluvou, v súlade so všetkými príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a technickými normami Slovenskej republiky, v súlade s vyjadreniami 

dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, a že pokiaľ dôjde k realizácii v zmysle 

Diela, zhotovená stavba bude mať také vlastnosti, že dôjde k vydaniu príslušných 

povolení a rozhodnutí a bude spĺňať všetky požiadavky v zmysle všetkých príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a technickým noriem Slovenskej republiky, 

pričom zodpovednosť Zhotoviteľa za škodu nie je týmto ustanovením dotknutá. 

2. Záručná doba na Dielo je dohodnutá v dĺžke ustanovenej všeobecne záväznou právnou 

úpravou, najmenej však v trvaní 24 mesiacov a zažína plynúť odo dňa prevzatia Diela 

Objednávateľom. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej 

zistení a to písomnou formou.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do siedmych pracovných 

dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo 

najkratšom technicky možnom termín. 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. §5a ods. 6 a ods.9 

zákona č. 211/2000 Z.z. Zákon o slobode informácií v znení neskorších predpisov.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto zmluvy je možné meniť len formou 

číselných písomných dodatkov ku Zmluve, ktoré budú podpísané oprávnenými 

zástupcami obchod zmluvných strán.  

3. Táto Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť 

originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany týmto vzájomne prehlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu 

porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.  

 

V Brezinách dňa 21.02.2022 

Objednávateľ:                                                                              Zhotoviteľ:  

 


