
ZMLUVA O DIELO č. 1/2019

ČLÁNOK 1                             ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ  :                        Obec Cerová
So sídlom        :                        Cerová 104, 906 33 Cerová
IČO                 :                        00309478
Konajúci          :                       Ing.Ján Čerešník – starosta

Ďalej len „ Objednávateľ“

a

Zhotoviteľ     :                        Castel Servus –  Ing. Martin Slezák
So sídlom       : Novomeského 2, 902 01 Pezinok
IČO                :                        37292871 
Konajúci         :                       Ing. Martin Slezák

Ďalej len „ Zhotoviteľ“

ČLÁNOK 2                                 PREDMET ZMLUVY

2.1 Touto zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať Dielo za podmienok stanovených      
v tejto zmluve a Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi pri vykonaní 
Diela súčinnosť (spolupôsobenie) v súlade s touto zmluvou a zaplatiť 
Zhotoviteľovi Cenu za dielo podľa tejto zmluvy.

2.2 Dielom podľa tejto zmluvy sa rozumie dielo v rámci projektu s názvom „ Hrad 
Korlátko – workshopy a výskumy 2019“. 
a) Zhotoviteľ realizuje murárske práce – rekonštruuje veľkú kavernu v západnom 
múre horného hradu a menšiu kavernu v severnom múre detto v hornom hrade 
(múr je v tvare L) v súlade s podmienkami KPÚ Trnava.
b)Zhotoviteľ zabezpečí dopravu materiálu ku realizácii diela a ku realizácii 
workshopov vrátane prepravy dobrovoľníkov.
c) Zhotoviteľ zabezpečí a prenajme lešenie pre realizáciu prác.
d) Zhotoviteľ zabezpečí tesárske práce potrebné pre zabezpečovacie konštrukcie.
e) Zhotoviteľ zabezpečí ubytovanie pre účastníkov workshopov v mesiacoch júl-
september 2019 v zmysle projektu.
 



2.3 Dielo zahŕňa všetky činnosti napr. prípravné a stavebno-montážne práce a činnosti 
spočívajúce v zhotovení diela.

ČLÁNOK 3                                 ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo z hľadiska času nasledovne:
3.2 Termín zahájenia Diela             16. 07. 2019
3.3 Termín vykonania Diela            30.10. 2019

ČLÁNOK 4                              CENA ZA DIELO

4:1            Cena za dielo v zmysle bodu 2.2a je 7920Eur.
     Cena za dielo v zmysle bodu 2.2b je   700Eur.
     Cena za dielo v zmysle bodu 2.2c je 1400Eur.
     Cena za dielo v zmysle bodu 2.2d je   720Eur.
     Cena za dielo v zmysle bodu 2.2e je 2000Eur.
Cena je maximálna, Zhotoviteľ nie je platca DPH. 
Celková cena Diela podľa tejto Zmluvy je 12740Eur.

ČLÁNOK 5                           PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi príslušnú časť Ceny za Dielo, na 
ktorú vzniklo Zhotoviteľovi právo, na základe faktúry (daňového dokladu) 
Zhotoviteľa.

5.2 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zálohu vo výške ½ celkovej ceny 
za Dielo ešte pred zahájením prác na Diele, t. j. 6370Eur. Zhotoviteľ vystaví 
Objednávateľovi zálohovú faktúru na túto sumu.

5.3 Po protokolárnom odovzdaní prvej polovice prác – rekonštrukcii kaverny v 
západnej a severnej stene horného hradu minimálne v polovičnom objeme, uhradí 
Objednávateľ Zhotoviteľovi druhú polovicu ceny Diela ako druhú zálohu. 
Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi potom druhú zálohovú faktúru na druhú 
polovicu prác v sume 6370Eur.

5.4 Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi po protokolárnom 
odovzdaní Diela. 

ČLÁNOK 6                          ODOVZDANIE DIELA

6.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením 
a odovzdaním Objednávateľovi v súlade s dojednaniami tejto zmluvy.



ČLÁNOK 7                          SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať nevyhnutné 
spolupôsobenie a vzájomné sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre 
plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, oznamovať si včas dôležité 
okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto 
zmluvy.

7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán , ktoré nie sú upravené touto zmluvou , sa 
spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú 
zmluvnú stranu.

7.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uzavretia zmluvnými stranami
7.5 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a s jej 

obsahom súhlasia, a že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. Na dôkaz uvedeného pripájajú svoje podpisy.

Zhotoviteľ:                                                                            Objednávateľ:

V Cerovej dňa 15.07. 2019                                     V Cerovej dňa 15.07. 2019

                                                         


