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Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Zmluvné strany:  

 

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno:  S.T.O. značenie, s.r.o. 

Sídlo:   AB Centrum Mierové námestie 19, 903 01 Senec 

IČO:   31 339 697 

DIČ:   2020944123 

IČ DPH:  SK2020944123 

Číslo účtu:   

Zapísaný v:  OR  OS BratislavaI., vložka: 4114/B , oddiel : sro 

Za ktorého koná: Vladimír Krajčovič, konateľ 

(ďalej aj len „zhotoviteľ“) 

 

a 

 

Objednávateľ:  

Obchodné meno: Obec Jelka 

Sídlo: Mierová 959/17 

 925 23 Jelka 

IČO: 00306011 

DIČ: 2021006691 

Číslo účtu :                       

za ktorého koná: Ing. Gabriel Kiš , starosta obce 

(ďalej aj len „objednávateľ“) 

(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
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Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

1. V tejto zmluve sa dielom rozumie: 

Dopravné značenie v obci Jelka, dodanie, montáž a osadenie zvislého dopravného 

značenia, montáž spomaľovacích zariadení, CP 20200043. 

2. Detailná špecifikácia diela je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo uvedené 

v čl. I tejto zmluvy a záväzok objednávateľa prevziať dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy 

a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dojednanú odmenu uvedenú v čl. III tejto zmluvy, a to všetko 

za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

Čl. III 

Odmena za dielo 

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene za dielo uvedené v čl. I vo výške 3 928,18 

Euro (slovom: tritisícdeväťstodvadsaťosem Euro osemnásť centov). 

2. Dohodnutá cena je záväzná, konečná a jej výška sa nemení, pokiaľ sa zmluvné strany 

písomne nedohodnú inak. Dohodnutú cenu možno meniť písomnou dohodu zmluvných 

strán - Dodatkom tejto zmluvy, ak dôjde k zmene rozsahu vykonávaných prác, ak dôjde 

k vzniku nepredvídateľných prác oproti času uzavretia zmluvy, ak dôjde k prekročeniu 

ceny následkom nevyhnutne a účelne vynaložených prác alebo ak dôjde k zmene rozsahu 

prác v dôsledku požiadavky objednávateľa na vykonanie prác naviac. Rozsah vykonaných 

prác sa môže meniť len po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odmenu za dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku zmluvy 

vo výške 3 928,18 Euro (slovom: tritisícdeväťstodvadsaťosem Euro osemnásť centov) 

zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr 14 dní od odovzdania a prevzatia diela 

uvedeného v čl. I tejto zmluvy a dodania faktúry, a to na číslo účtu zhotoviteľa, ktoré je 

uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak dôjde k zmene účtu zhotoviteľa, zaväzuje sa 

zhotoviteľ túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi 

4. Odmena za dielo podľa odseku 1 tohto článku zmluvy sa považuje za zaplatenú dňom 

pripísania odmeny na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 

 

 

Čl. IV 

Zhotovenie diela 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy vykoná zhotoviteľ na svoje 

náklady a nebezpečenstvo, pričom je oprávnený prenechať vykonanie predmetného diela 
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inej osobe.  Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo 

vykonával sám. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, postupovať s odbornou starostlivosťou 

a v súlade so záujmami objednávateľa. Podkladom pre práce je príloha podľa zadania. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy 

najneskôr do 31.7.2020. V prípade udalosti, ktorá znemožňuje vykonanie diela v uvedenej 

lehote a ktorú nebolo možné predvídať (napr. prírodná katastrofa, požiar, nepriaznivé 

počasie) sa predlžuje lehota na vykonanie diela podľa prvej vety tohto odseku o čas 

trvania tejto udalosti. V prípade, ak sa vyžaduje súčinnosť objednávateľa na zhotovenie 

diela, po dobu od výzvy zhotoviteľa objednávateľovi na poskytnutie súčinnosti až do 

poskytnutia súčinnosti objednávateľa neplynie lehota na zhotovenie diela podľa prvej 

vety tohto odseku. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred lehotou uvedenou 

v prvej vete tohto odseku. 

4. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy a 

to hlavne a podstatne v zmysle Zákona 135/1961 Zb., Vyhlášky FMD 35/1984 - doloženie 

Určovacích listov k DZ podľa miesta umiestnenia dopravného značenia DZ a zariadenia 

DZA, súhlasy správcov komunikácií a dotknutých parciel s inštaláciou DZ a DZA, 

odsúhlasenú PD pre inštaláciu DZ a DZA v zmysle Zákona 8/2009 Z.z. , Vyhlášky MV 

30/2020 - odsúhlasenú príslušným ODI OR PZ Galanta, Zákona 71/1976 Zb. Stavebný 

zákon a Vyhlášky 532/2000. 

5. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržať všeobecne záväzné predpisy, príslušné 

technické normy, dojednania tejto zmluvy a pokyny objednávateľa.  

6. V prípade, ak zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania na vykonanie diela nejasná, má 

právo informovať sa u objednávateľa, resp. vyžiadať si od objednávateľa detailnejšie 

informácie ohľadom diela. Objednávateľ sa za týmto účelom zaväzuje poskytnúť 

zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu potrebnú súčinnosť, informácie a podklady. 

7. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že 

zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený 

dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo 

vykonával riadnym spôsobom. 

8. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky a tieto prekážky znemožňujú 

vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného 

odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene 

diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť. 

 

Čl. V 

Odovzdanie diela 

1.   Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. 

2.   Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť na čase a mieste odovzdania a prevzatia diela.  

3.    Zhotoviteľ sa zaväzuje predviesť pri odovzdaní a prevzatí diela objednávateľovi, že dielo 

bolo vykonané riadne a bez vád a že je spôsobilé užívania na svoj účel. 
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4.   Objednávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo náležite skontrolovať 

a v prípade existencie vád tieto vytknúť zhotoviteľovi. 

5.   O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy.  

6.   Okamihom odovzdania a prevzatia diela prechádza na objednávateľa vlastníctvo ako aj 

nebezpečenstvo vzniku škody k zhotovenému dielu. 

 

 

Čl. VI 

Zodpovednosť na vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy, všeobecných 

právnych predpisov a technických noriem. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 

povinnosti. 

3. Záručná doba je  12 mesiacov a plynie od odovzdania diela objednávateľovi pri zvislom DZ 

a vodorovnom DZ. 

4. V prípade výskytu vady sa zhotoviteľ zaväzuje bezplatne odstrániť oprávnené reklamácie 

bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za 

vady. 

 

Čl. VII 

Zmluvná pokuta 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nevykoná dielo v lehote uvedenej 

v čl. IV ods. 3 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej 

ceny diela uvedenej v čl. III ods. 1 tejto zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní so splnením si 

svojho peňažného záväzku uvedenom v čl. III. ods. 3 tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi 

pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. III ods. 1 tejto zmluvy, a to 

za každý aj začatý deň omeškania. 

 

Čl. VIII 

Odstúpenie od zmluvy 

1.  Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak: 

a) nedôjde k dohode o zmene diela podľa § 552 Obchodného zákonníka, 

b) objednávateľ mu neposkytne súčinnosť potrebnú na zhotovenie diela, ak ho zhotoviteľ 

upozornil na tento následok, 

c) objednávateľ si neprevezme dielo do jedného mesiaca od jeho dokončenia a výzve 

zhotoviteľa na prevzatie diela. 

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 
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a) ak zhotoviteľ neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním  ani v primeranej lehote 

mu na to poskytnutej objednávateľom a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k 

podstatnému porušeniu zmluvy, 

b) ak nedôjde k dohode o zmene diela podľa § 552 Obchodného zákonníka, 

c) ak zhotoviteľ nevykonal dielo v lehote uvedenej v čl. IV ods. 3 tejto zmluvy, ak mu vo 

vykonaní diela v tejto lehote nebránili vážne okolnosti alebo neposkytnutie súčinnosti 

objednávateľom, a to až do odovzdania diela zhotoviteľom. 

3. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje a zmluvné strany sú si povinné 

vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia. 

 

 

Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.  

2.   Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden 

rovnopis. Zmluva má 6/šesť strán . 

3. Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou formou za súhlasu 

oboch zmluvných strán. 

4. Veci neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

5. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú 

ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa 

použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku 

vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj 

vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá 

zámeru neplatného ustanovenia. 

6.   Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím 

obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. 

7.   Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzavretiu tejto zmluvy. Pred podpisom 

tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak svojej vôle 

byť viazaní touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú. 

8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že obec Jelka spracúva osobné údaje na základe 

predzmluvných a zmluvných vzťahov v spojitosti s osobitnými predpismi (Zákon č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 

poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení 

neskorších predpisov, Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších 

predpisov, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 
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222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 563/2009 

Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) v znení neskorších predpisov) za účelom objednania, vyhotovenia 

a zaplatenia ceny diela, spracovania účtovných dokladov a taktiež prípadného vybavovania 

súdnych sporov. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s Nariadením č. 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a 

Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom 

stanovených prípadoch orgánom verejnej moci (najmä orgánom činným v trestnom 

konaní, súdnym exekútorom a pod.), osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľom v 

rámci zmluvných vzťahov z mandátnej zmluvy. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 

stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. 

Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a 

vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, 

právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. 

9. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov 

má za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvy. 

10. V prípade kolízie právnych predpisov, uvedených v bode 8. tohto článku zmluvy, sa 

uplatňuje nadradená právna úprava podľa Komunitárneho práva Európskej Únie a to 

najmä v prípade ochrany osobných údajov a ich spracovávania zmluvnými stranami,   a to 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

 

 

 

V Jelke, dňa: 15.07.2020 V Jelke, dňa: 15.07.2020 

 
.......................................... .......................................... 
Zhotoviteľ Objednávateľ 

 

 



S.T.O. značenie, s.r.o. 

Cenová ponuka 

 

Odberateľ 

CP20200043 

 

Obec Jelka 

Mierová 959/17 

925 23 Jelka 
Slovensko 

 

IČO: 00306011 
IČ DPH: SK2021006691 

Dátum DIČ: 2021006691 vystavenia: 12.07.2020 Platba: Prevodom 

Platnosť do: 12.08.2020 

IBAN: SWIFT: 

   

Bankový účet:  Kód banky:  

Cenová ponuka - Obec Jelka - podľa zadania - Spomaľovacie prahy a dopravné zrkadlá 
Označenie dodávky Počet m. j. Cena za m.j. DPH % Bez DPH DPH Spolu 
Montáž spomaľovacieho prahu 90,00 ks 10,00 20 900,00 180,00 1 080,00 
Lepenie spomaľovacích prahov 90,00 ks 3,30 20 297,00 59,40 356,40 
Spojovací materiál pre spom. prahy 360,00 set 1,08 20 388,80 77,76 466,56 
Dopravná značka IP8 14,00 ks 25,30 20 354,20 70,84 425,04 
Stĺpik Fe/Zn 3,0m 14,00 ks 20,25 20 283,50 56,70 340,20 
Stĺpik Fe/Zn 3,5m 2,00 ks 23,65 20 47,30 9,46 56,76 
Osadenie stĺpika Fe/Zn 1-5m + Montáž značky 16,00 ks 25,00 20 400,00 80,00 480,00 
Záslepka stĺpika 16,00 ks 0,80 20 12,80 2,56 15,36 
Objímka 28,00 ks 3,21 20 89,88 17,98 107,86 
Dopravné zrkadlo 600x800mm 2,00 ks 215,00 20 430,00 86,00 516,00 
Montáž dopravného zrkadla 2,00 ks 20,00 20 40,00 8,00 48,00 
Nadstavba Fe/Zn 1,00 ks 15,00 20 15,00 3,00 18,00 
Montáž nadstavby 1,00 ks 15,00 20 15,00 3,00 18,00 
Záruka na osadenie 12 mesiacov. Záruka na ZDZ 60 mesiacov. Záruka na VDZ 12 mesiacov (nevzťahuje sa na mechanické poškodenie) 

 Základ Výška DPH Spolu 

Zákl. sadzba 3 273,48 654,70 3 928,18 

SPOLU 3 273,48 654,70 3 928,18 

Pozn.: Sumy sú vrátane hodnôt zaokrúhlenia 

 Spolu na úhradu: 3 928,18 EUR 

 IČO: 31339697  

AB Centrum Mierové námestie 19 

903 01 Senec 
IČ DPH: SK2020944123 

DIČ: 2020944123 
mobil:  

Slovensko http://www.sto-znacenie.sk/ e-mail:  
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