
ZMLUVA O DIELO 

na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

1. Zmluvné strany 

Objednávateľ :  Obec Krasňany 

Sídlo   :  Krasňany č.22, 013 03   Krasňany 

IČO   :  00321401 

DIČ   :  2020677538 

Zastúpený  :  Ing. Miroslav Bielka 

Bankové spojenie :  Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu  : 0210896001/5600 

Osoba oprávnená  jednať  v zmluvných a realizačných  

veciach  : Ing. Miroslav Bielka 

Telefonický kontakt :  041/5692 381 

E-mail   :  miroslav.bielka@obeckrasnany.sk 

(ďalej v texte zmluvy len mandant) 

a  

 

Zhotoviteľ  : Ing. Štefan Buzek 

Bydlisko  : Hlinská 12, 010 01 Žilina 

Rodné číslo  :  

Č.OP   :  

Bankové spojenie :  

Číslo účtu  :  

Telefonický kontakt :  

E-mail   :  

(ďalej v texte zmluvy len mandatár) 

2. Predmet zmluvy: 

2.1 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa 

zabezpečí prípravu súťažných podkladov pre verejné obstarávanie pre zakázku: „STAVEBNÉ 

ÚPRAVY MATERSKÁ ŠKOLA KRASŇANY“  v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní. 

2.2 

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú 

cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

 

 



3. Ďalší záväzok zhotoviteľa 

3.1 

Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, 

dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií. 

4. Čas plnenia 

4.1 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí objednávateľovi predmet plnenia v termíne do 

31.05.2013. 

4.2 

Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia 

nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom 

termíne. 

6. Cena a platobné podmienky 

6.1 

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je 130,- UR. Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH. 

6.2 

Cena bude objednávateľom zaplatená poukázaním sumy uvedenej v bode 6.1 na bankový účet 

zhotoviteľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  

7. Zodpovednosť za vady, záruka 

7.1 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie. 

8. Záverečné ustanovenia 

8.1 

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

8.2 

Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva 

uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých 

touto zmenou. 



8.3 

Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie. 

V Krasňanoch dňa 26.02.2013 

 

Ing. Miroslav Bielka      .................................... 

Objednávateľ 

 

Ing. Štefan Buzek       .................................... 

Zhotoviteľ 

 


