
Z M L U V A     O   D I E L O 

------------------------------------ 

 

uzatvorená dňa 18.10.2012 v Stožku,  podľa par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 

týmito zmluvnými stranami: 

 

1. Objednávateľom : 

-----------------------        Obec Stožok 

      Stožok č. 47 

      962 12  Detva 

      Zastúpená: Jana Klimová 

   Bankové spojenie :  SLSP  DETVA 

      č. účtu: 0071644348 / 0900 

      IČO: 00320293 

 

2. Zhotoviteľom :  

---------------------        Sľúka  Pavel, r. č.......................  

   Stožok 215 

                                    962 12  Detva 

                                                                                                                                 

Článok   I.   

Účel zmluvy  

 

         Zmluvné strany touto zmluvou upravujú vzájomné práva a povinnosti s cieľom 

zabezpečenia právnej istoty oboch zmluvných strán pri zimnej údržbe miestnych komunikácii 

v k. ú. Stožok pre rok 2012/2013. 

 

Článok  II. 

Predmet zmluvy 

 

      Predmetom zmluvy je údržba miestnych komunikácii v obci Stožok počas zimného 

obdobia 2012/2013. 

 

          Zhodnotenie diela zahŕňa vykonanie nasledovných prác: 

 

         1.  Fyzicky vykonané práce: 

 

    a/   odhŕňanie miestnych komunikácii v celej obci Stožok 

 

    b/  opravy a údržby mechanizmov si zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady. 

 

         2.  Pluh bol zhotoviteľovi zapožičaný z obce Stožok po dobu vykonávania dohodnutých                     

              prác. 

 

         3.  Pluh je majetkom obce Stožok a po ukončení zmluvného vzťahu bude vrátený obci           

              Stožok. 

 

 

 



Článok  III. 

Čas plnenia 

 

Termín začatia prác: október 2012 

Termín ukončenia prác: marec  2013 

 

Článok  IV. 

Cena 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene : 25,00 €/1MH  slovom  dvadsaťpäť  Eur,   

za jednu motohodinu. 

 

Článok  V. 

Fakturačné a platobné podmienky 

 

1.  Objednávateľ záväzne prehlasuje, že na vykonanie predmetu zmluvy má zabezpečené      

     finančné  prostriedky z ktorých vykoná platbu v prospech dodávateľa. Prípadné sklzy v 

     extrémnych prípadoch budú vopred dohodnuté s dodávateľom. 

 

2.  Platby budú prebiehať hotovostne z pokladne obce Stožok, po predložení požadovaných  

     dokladov v zmysle uzatvorenej zmluvy. 

 

3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje k úhrade za vykonanú prácu predložiť denný záznam o prevádzke 

     traktora - mechanizmu v jednom exemplári, ako podklad pre výpočet úhrady za vykonanú  

     prácu. 

 

4.  Cena je stanovená v zmysle dohody ako pevná t. j. nemá  vplyv na vzniknuté skutočnosti v  

     priebehu vykonávania dohodnutých prác. 

 

5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na výkon prevádzaných prác má zodpovedajúcu kvalifikáciu a  

     spôsobilé oprávnenie pre výkon stanovený v zmluvnom vzťahu. 

 

Článok   VI. 

Ostatné dojednania 

 

1.  Zhotoviteľ poskytuje na vykonané práce záruku denne a osobne je zainteresovaný na jej  

     kvalite  hlavne v oblasti plynulosti chodu autobusových spojov s výnimkou extrémnych  

     poveternostných podmienok a  iných  nepredvídaných podmienok - porúch na 

     mechanizme,  haváriách,  chorobe, ako aj iných závažných problémoch. 

 

2.  V prípade horeuvedených skutočností bude extrémna situácia riešená  prostredníctvom 

      M - Trade - Ag Stožok  za primeranú odplatu po dohode s OcÚ Stožok. 

 

3.  Práce budú odovzdané a prevzaté formou zápisu do prevádzkového denníka, kde  zápis  

     bude obsahovať  čas prevedených prác , lokalitu kde boli práce prevedené, dátum kedy boli  

     práce prevedené a poveternostné podmienky za akých bol výkon  práce prevádzaný.   

 

4.  Finančná čiastka bude vyplatená až po podpísaní denného záznamu o prevádzke 

     starostom obce Stožok, po vzájomnej konzultácii a odsúhlasení skutočnosti s ekonómkou  



     obce. 

 

5. Ak  objednávateľ odmietne vykonané práce prevziať, spíšu zmluvné strany o tomto zápis   

     v ktorom sa uvedú stanoviská obidvoch dotknutých a ich náležité zdôvodnenie.   

     Objektívny  stav následne vyhodnotí OZ s prijatím opatrení k danej problematike. 

 

6.  Nebezpečenstvo škody na diele počas  jeho vykonávania znáša zhotoviteľ, ako aj všetky  

     náležitosti a bezpečnosťou vykonávanej práce,  ochrany majetku FO, PO OBP, ŽP,  

     majetku  obce a na objednávateľa prechádzajú dňom jeho písomného prevzatia starostom  

     resp.  ekonómkou obce. 

 

7.  Na zodpovednosť  za  vady opráv a pre dôsledky ich oneskoreného odstraňovania platia  

     ustanovenia § 560 a  nas. OZ.  Týmto nie je dotknuté uplatňovanie práva zodpovednosti za  

     škodu  podľa príslušného OZ. 

 

8.  Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo objednávateľovi v dohodnutom  čase v zmysle uzavretej  

     zmluvy,  bude objednávateľ účtovať zhotoviteľovi penále za každý deň omeškania vo 

     výške  0,2% za každý deň omeškania. Uvedené skutočnosti sa nevzťahujú na prípadné  

     možné extrémne poveternostné podmienky, ako aj prípadné poruchy pri, počas a následne  

     po vykonaní stanovených prác. 

 

Článok   VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú realizované  

     písomnou formou, ako dodatok tejto zmluvy   po vzájomnom odsúhlasení týchto zmien a  

     súhlasným stanoviskom obidvoch dotknutých strán. 

 

2. Pre prípad prác naviac sa zmluvné strany dohodli,  že  tieto práce budú zmluvnými  

      stranami dohodnuté len výnimočne a to písomnou  formou. 

 

3.  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania  obidvomi zmluvnými  stranami. 

 

4.  Zmluva je zhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá so zmluvných strán obdrží po  

     jednom vyhotovení. 

 

 

V Stožku 18.10.2012 

 

 

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

      zhotoviteľ                objednávateľ 

 



 

 

 

Úhrady vyplývajúce zo zmluvy o diele 
 

 

poskytnutá úhrada dňa   suma v Sk   výdavkový doklad číslo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z M L U V A     O   D I E L O  č. 07/2000 

------------------------------------------------- 

 

uzatvorená dňa 17. 7.  2000 v Stožku,  podľa par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

č. 513/1991 Z. z. medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

1. Objednávateľom : 

-----------------------      Obec Stožok 

      962 12  Detva 

      zastúpeným Štefanom Spodniakom - starostom obce   

      Bankové spojenie :  SLSP Sporiteľňa DETVA 

      č. účtu: 00400637764 / 0900 

      IČO: 00320293 

 

2. Zhotoviteľom :  

---------------------       Lalík Ján - OS PPZ  

    Bankové spojenie :  VÚB DETVA 

    č. účtu: 1224979259/0200 

    IČO: 34322744 

               DIČO: 6409126273/685 

 

 

I. 

Predmet plnenia 

 Predmetom plnenia tejto zmluvy je stavba „ Plynofikácia obce IV. Etapa, 

MRVENICOVCI“ v zmysle spracovaného projektu stavby. 

 

II. 

Spôsob plnenia 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v zmysle schválenej PD a stavebného 

povolenia v termíne rok: V./ 2000 až V./ 2001. Na vykonanú stavbu zhotoviteľ dáva záruku 

36 mesiacov ododňa kolaudácie stavby. 

 

III. 

Cena 



 Cene za realizáciu stavby je stanovené dohodou v súlade so zákonom o zmluvných 

cenách č. 18/1996 Z. z. na 75 500,- Sk slovom Sedemdesiatpäťtisícpäťsto slovenských korún. 

 

IV.  

Záverečné ustanovenia 

 Túto zmluvu možno meniť, alebo zrušiť iba výslovným obojstraným dojednaním 

oboch strán.  Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

2 vyhotovenia 

 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

                        

 

 

 

N Á J O M N Á   Z M L U V A  

 

 

č.  j.  138/2001 

 

Článok  I. 

Zmluvné strany 

 

Prenajímateľ:    Výboštok  Milan, r. č. 500304/184 

        Stožok  118              

    962 12  Detva 

 

                         ako fyzická osoba 

   a 

   Osoba oprávnená jednať o obsahu zmluvy 

 

Nájomca: Obec Stožok 

  v zastúpení starostom obce p. Spodniakom  Štefanom 

 

 

Článok  II. 

Predmet a rozsah zmluvy 

 

1.  Prenajímateľ prenechá pôdu , ktorá je využívaná  na verejné účely,  ako  

     futbalové ihrisko. 

 

2.  Predmetom nájomnej zmluvy je pozemok zapísaný v liste vlastníctva č. 1232 

      a parcela č. 1175/1 o výmere 1248 m2. 

 

3.  Opis stavu pozemku :  zákon číslo 608/92 § 17 odst. 1 písmeno f   v znení  zákona 

     číslo 465/91 Zb §15 odst. 1 písmeno g   pozemok je využívaný  pre  verejné  



     účely - futbalové  ihrisko. 

 

 

Článok  III. 

Doba platnosti a zánik 

 

1.  Pozemok uvedený v článku II odst.  1 tejto zmluvy sa prenajíma na dobu  

     neurčitú a to od  1. 1. 2001. 

 

2.  Nájomný vzťah môže zaniknúť : 

 

  -  písomnou dohodou zmluvných strán  

   

  -  novelami alebo zmenami zákonov 

 

 

 

 

 

 

 

Článok  IV. 

Výška a splatnosť  nájomného a úhrady  

za plnenia poskytované s užívaním pozemku 

 

1.  Nájomca sa zaväzuje platiť  nájomné  s účinnosťou  od 1. 1. 2001   

     nájomné vo výške: 

 

1 Sk /  1m2 ročne 
 

 

       Úhrada za prenájom sa prevedie jednorázovou platbou z účtu OcÚ na konto  

prenajímateľa  vždy do 30. 3.  nasledujúceho roka. 

 

2.  Súčasťou tejto nájomnej zmluvy je geodetrický plán a identifikácia parciel, 

     kde sa jedná o výmeru  1248 m2,  čomu prináleži čiastka za  nájom vo výške 

     1248,- Sk, slovom jedentisícdvestoštyridsaťosem korún slovenských. 

 

3.  Nájomné za rok 2000 sa vyplatí do 31. 3. 2001 

     /ďalej vždy do 31. 3. naledujúceho roka/ 

 

 

Článok  V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Zmeny a doplnky tejto nájomnej zmluvy sa môžu uskutočňovať  len písomnou 

     formou a so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

 



2.  Pokiaľ táto nájomná zmluva neobsahuje bližšie ustanovenia, vzťahujú sa na  

     nájomný vzťah  príslušného ustanovenia  Občianského zákonníka. 

 

3.  Nájomná zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, pričom po jednom exemplári 

     obdrží  prenájímateľ a nájomca. 

 

4.  Každý exemplár má platnosť originálu. 

 

 

V Stožku,  dňa  28.  2.  2001 

 

 

 

 

 

 

 

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

      prenajímateľ             nájomca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


