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ZMLUVA O DIELO 

 

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ: 

Názov verejného obstarávateľa:   Obec Plaveč 

Sídlo:       Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč 

Zastúpený:     Mgr. Peter Šlosár – starosta obce 

IČO:       00330116 

DIČ:       2020698768  

Kontaktná osoba vo veciach zmluvných:  Mgr. Peter Šlosár – starosta obce 

Telefón:     052/ 4921 711  

e-mail:      ocuplavec@slnet.sk   

 (ďalej len „ Objednávateľ“) 

 

1.2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:   Perun Elektromobility, s.r.o. 

Sídlo:     Fraňa Kráľa 66, Michalovce, 071 01 

IČO:     47142260 

DIČ:     2023762763 

IČ DPH:    SK2023762763 

Štatutárny zástupca:   Bc. Martin Koščo 

Zapísaný:    OR, OS KE I., Vl. č. 32227/V 

Bankové spojenie:   Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 

Číslo účtu:    SK6983300000002701710557 

Kontaktná osoba:   Ing. Martin Koščo 

Telefón:    0903202701 

e-mail:     project.manager@eperun.sk 

(ďalej len „ Zhotoviteľ“) 

 

uzavreli v zmysle ustanovení §536 Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto zmluvu 

o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

2.1. Názov predmetu zmluvy: „Nabíjacia stanica pre elektromobily Plaveč“ 

2.2. Predmet zákazky spĺňa všetky vlastnosti, uvedené v Prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 
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2.3. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu  

oceneného výkazu výmer Zhotoviteľom, ktorý je súčasťou predloženej ponuky v procese verejného 

obstarávania podľa projektovej dokumentácie, jej technických správ, výkresov, podľa podmienok 

vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a zabezpečí revízne správy v tých 

prípadoch, kde to vyžaduje vyhláška č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, bezpečnosti technických zariadení v znení neskorších predpisov. 

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a ku spokojnosti 

objednávateľa. 

 

Článok III. 

Termíny plnenia zmluvy 

3.1 Termín začatia plnenia diela: od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

3.2 Termín ukončenia plnenia diela: stavebné práce podľa výkazu výmer najneskôr do 7.5.2022, aktivácia 

a oživenie nabíjacej stanice do 2 mesiacov po zriadení el. prípojky objednávateľom. 

3.3 Ak zhotoviteľ vykoná dielo ešte pred dojednaným časom, objednávateľ je povinný riadne vykonané 

dielo prevziať. 

3.4 Ukončením diela sa rozumie riadne vykonané dielo a jeho písomné prevzatie objednávateľom, 

vrátane dokladov a certifikátov v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi predpismi 

a touto zmluvou. Chýbajúce doklady sú dôvodom neprevzatia diela. 

 

Článok IV. 

Cena diela 

4.1. Cena diela podľa čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 

republiky č.87/l966 Z.z, ktorou sa vykonáva zákonč.18/ 1996 o cenách v znení neskorších predpisov. Do 

ceny diela sú premietnuté ekonomicky oprávnené náklady podľa § 2 ods. 3 zákona č. 18/ 1996 Z.z. 

V znení neskorších predpisov. Cena diela zahŕňa všetky zmluvné záväzky. 

 

Zmluvná cena bez DPH  4750,14 € 

DPH  950,03 € 

Zmluvná cena spolu s DPH 5700,17 € 

 

4.2. Zmluva je doložená kalkuláciou zhotoviteľa vo forme naceneného výkazu výmer špecifikácie prác – 

rozpočet, ktorý je súčasťou predloženej ponuky v procese verejného obstarávania.  

4.3. Ak sa niektoré stavebné práce a činnosti s nimi súvisiace nebudú realizovať, či už na základe 

požiadavky objednávateľa alebo vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnosť budú predmetom odpočtu z 

ceny diela. 

 

Článok V. 

Platobné podmienky 

5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo bez poskytnutia zálohových platieb objednávateľom. 

5.2 Cena za dielo bude zhotoviteľovi zaplatená na základe faktúry vo väzbe na zrealizované vecné 

plnenie. 
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5.3 V zmysle podmienok stanovených touto zmluvou sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ uhradí 

cenu za realizáciu diela podľa tejto zmluvy a to na podklade faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený 

vystaviť po skončení všetkých prác a podpísaní zápisu o prevzatí diela. 

5.4 Podkladom pre úhradu platby bude faktúra (daňový doklad) zhotoviteľa doložená súpisom 

vykonaných prác, potvrdené zástupcom objednávateľa na základe vecného plnenia a dohodnutých 

jednotkových cien podľa výkazu výmer - rozpočet. 

5.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

5.6 Faktúru bude Zhotoviteľ predkladať Objednávateľovi v troch vyhotoveniach. Faktúra musí mať 

nasledujúce náležitosti:  

- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH Zhotoviteľa a Objednávateľa,  

- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu 

- číslo faktúry,  

- číslo zmluvy,  

- označenie diela,  

- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,  

- dátum dodania tovaru alebo služby,  

- názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,  

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,  

- fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,  

- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa, 

- miesto a názov diela 

- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia, 

faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - súpis vykonaných prác, rekapituláciu a odkaz na 

elektronickú fotodokumentáciu zachytávajúcu práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa 

súpisu prác v počte minimálne 10 rôznych digitálnych fotografií podľa charakteru stavebných prác.  

5.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť 

doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.  

5.8 Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet Zhotoviteľa za zaplatenie 

faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.  

 

Článok VI. 

Podmienky vykonania diela 

6.1 Zhotoviteľ vykoná dielo osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase 

a rozsahu. 

6.3 Zhotoviteľ je pri vykonaní diela povinný používať postupy a materiály v súlade s Technickými 

podmienkami (TP) platnými na území Slovenskej republiky. 

6.4 Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, riadi sa prípadnými pokynmi zástupcu 

objednávateľa. Je povinný rešpektovať príslušné právne predpisy a normy vzhľadom na predmet zmluvy. 
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Článok VII. 

Zmluvné pokuty 

 

7.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania, vo 

výške  0,1 % z fakturovanej čiastky, t.j. zo základnej ceny ako aj dane z pridanej hodnoty za každý deň 

omeškania. 

7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela má objednávateľ právo účtovať zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

7.3 Za meškanie s odstránením vád alebo nedorobkov v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania. 

7.4 Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. 

7.5 V prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, jedna zo 

strán požiada o rozhodnutie súd. 

 

Článok VIII. 

Záručná lehota 

8.1 Záručná lehota za dodané zariadenie a vykonané práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa 

odovzdania diela Objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a 

prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov. 

 

Článok IX. 

Vady diela 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním vád predmetu diela do 10 dní od uplatnenia 

písomnej reklamácie objednávateľa, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty. 

9.2 Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamácii je dostaviť sa na miesto plnenia 

predmetu zmluvy s cieľom odsúhlasenia a identifikácie vád, ich rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia. 

9.3 V prípade vady diela má právo objednávateľ požadovať a zhotoviteľ povinnosť vadu odstrániť 

bezodplatnou opravou. V prípade neodstrániteľnej vady je povinný poskytnúť nové, bezchybné plnenie. 

Prípadné reklamácie vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v písomnej forme s 

označením vady diela, spôsobom ako sa vada prejavuje s návrhom spôsobu jej odstránenia. 

9.4 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených špecifikáciou prác, 

touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi. 

 

Článok X. 

Ostatné ustanovenia 

10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela zhotoviteľom. Ak zistí, že dielo je 

vykonávané v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými technologickými postupmi, je 

oprávnený požadovať ich odstránenie. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote určenej 

objednávateľom, ktorá mu bude poskytnutá, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť. Právo na náhradu 

škody a zmluvnú pokutu tým nebude dotknuté. 

10.2 Zhotoviteľ písomne (mailom) oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 2 

dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie a zvolá preberacie konanie. 

10.3 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise 

o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré sami o sebe, ani v spojení s inými nebránia 

plynulej a bezpečnej prevádzke, t.j. užívaniu. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise 

o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. 

10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj protokol skutočne prevedených prác s presným 

popisom (v troch vyhotoveniach listinných). 
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10.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a 

stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. 

10.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou / 

auditom / overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly / auditu / overovania na mieste v stanovenej 

lehote. 

 

Článok XI. 

Vymedzenie prípadov podstatného porušenia zmluvy, odstúpenie od zmluvy 

11.1 Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy považujú skutočnosti: 

11.1.1 Zhotoviteľ bude v omeškaní s realizáciou diela a toto omeškanie bude trvať viac ako tri týždne od 

dohodnutého termínu začatia realizácie diela. 

11.1.2 Ak objednávateľ pri kontrole uskutočňovaných prác zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore s 

dohodnutými podmienkami, technologickými postupmi a podobne, a ak ani v primeranej lehote vadu 

neodstráni. 

11.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže od zmluvy odstúpiť postupom podľa 

Obchodného zákonníka. 

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

12.1 Všetky zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomnou formou a to dodatkami, 

potvrdenými oboma zmluvnými stranami. 

12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka. 

12.3 Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 

dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

12.4 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na internetovej stránke objednávateľa.  

12.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých 1 je pre zhotoviteľa a 3 pre 

objednávateľa. 

 

 

V Plavči, dňa 24.2.2022          V Michalovciach dňa 28.2.2022 

 

Objednávateľ:     Zhotoviteľ: 

 

                 podpísané     podpísané 

..................................................   .................................................... 

          Mgr. Peter Šlosár     Bc. Martin Koščo 

             starosta obce                štatutárny zástupca 

 

 


