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Zmluva o dielo č. 56/2022 

 

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

(ďalej len „Obchodný zákonník“)  

(ďalej len „Zmluva“) 

 

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ: Obec Varhaňovce 

 

Sídlo: Varhaňovce 56, 082 05 Varhaňovce 

Štatutárny orgán: PhDr. Ľubica Pankievičová – starostka obce 

Zastúpený: PhDr. Ľubica Pankievičová – starostka obce 

IČO: 00327956 

DIČ:                                                         2021296717    

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): SK05 5600 0000 0004 1225 9019 

Telefón: +421 905 753 168 

e-mail: obecvarhanovce@gmail.com   

 

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“) 

 

 

Poskytovateľ: Radoslav Marhevka 

 

Sídlo: Komenského 120/1, 082 71 Lipany 

Štatutárny orgán: Radoslav Marhevka  

Právna forma: samostatne zárobkovo činná osoba 

IČO: 44765118 

DIČ:      1081375669  

Bankové spojenie: VUB banka a.s. 

Číslo účtu (IBAN): SK23 0200 0000 0025 1606 2551 

Telefón: +421 905 515 960 

e-mail: rado.marhevka@gmail.com 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

(Objednávateľ a Poskytovateľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“) 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1  Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania 

zákazky malého rozsahu § 1 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom je 

poskytnutie služby v podobe diela s označením „Smerový infopanel a smerovník“ , ktorej 

výsledkom bude výroba a osadenie 2 ks smerových infopanelov a 1 ks smerovníka. 

 

1.2 Poskytovateľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a 

projektovej dokumentácie prílohy výzva na predloženie ponuky), ktoré si podrobne preštudoval. 

 

1.3  Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude financovaná z poskytnutej dotácie na základe 

Zmluvy o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny pre 

rok 2022 a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
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Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je  záväzok Poskytovateľa v súlade s podmienkami stanovenými v tejto 

zmluve poskytnúť Objednávateľovi predmetné služby na realizáciu projektu tak, aby sa projekt 

zrealizoval riadne a včas a dosiahol jeho stanovený účel.   

 

2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby na predmet zákazky s názvom „Smerový infopanel 

a smerovník“  a je zodpovedný za sprostredkovanie a zabezpečenie služieb podľa špecifikácie 

uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk a v rozpočte, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy.  

 

Čl. III 

Termín, miesto a lehota realizácie  

 

3.1 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy: 

- najneskôr do 31.03.2023 

 

3.2 Lehota realizácie uvedená v predchádzajúcom bode 3.1 je maximálna, pevná a nemenná z 

dôvodov na strane poskytovateľa.  

 

3.3      Poskytovateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy stanovený v článku II tejto zmluvy. 

 

3.4.     Poskytovateľ sa zaväzuje na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo zabezpečiť pre Objednávateľa 

predmetné služby na základe bodu 2.2 tejto zmluvy. 

 

3.5      Objednávateľ sa zaväzuje, že Poskytovateľovi poskytne potrebnú súčinnosť pre riadne 

poskytnutie služieb. 

 

3.6     Poskytovateľ je povinný pri výkone poskytovania služieb dodržiavať všetky platné právne 

predpisy. 

 

3.7 O poskytnutých službách podpíšu zmluvné strany protokol o prevzatí poskytnutých služieb. 

 

3.8 Miesto plnenia: Prešovský kraj, okres Prešov, obec Varhaňovce 

 

Čl. IV 

Cena Diela a platobné podmienky 

 

4.1  Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.  

o cenách nasledovne: 

 

      Cena bez DPH    6 809,56    EUR 

      DPH                        0,00    EUR 

      Cena celkom vrátane DPH  6 809,56    EUR 

        

      slovom: šesťtisícosemstodeväť eur a päťdesiatšesť eurocentov vrátane DPH.   

4.2 Splatnosť faktúry vystavenej Poskytovateľom je 30 kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry.  
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4.3 Odmena za poskytnuté služby zahrňuje všetky náklady, ktoré budú vynaložené v súvislosti 

s poskytnutím služby. 

 

 

Čl. V 

Povinnosti Zmluvných strán 

 

5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že predloží Objednávateľovi faktúru a to do 10 pracovných dní od 

podpisu preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými 

stranami. Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry za predmet zmluvy je preberací protokol 

o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. 

 

5.2  Podkladom k vystaveniu faktúry je mimo preberacieho protokolu predloženie súpisu 

poskytnutých služieb a fotodokumentácia poskytnutej služby v rozsahu min. 10 fotografii. 

 

Čl. VI 

Sankcie 

 

6.1 V prípade omeškania Poskytovateľa s dodaním služieb, je Objednávateľ oprávnený požadovať 

od Poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % z celkovej ceny činnosti za každý, 

aj začatý deň omeškania, až do dňa, kedy budú príslušné povinnosti riadne splnené. V tomto 

prípade je Poskytovateľ povinný túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi zaplatiť, prípadne pokuta 

môže byť odpočítaná Objednávateľom z fakturovanej čiastky. 

 

6.2 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči 

Poskytovateľovi má Poskytovateľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej 

sumy vo výške 0,1 % za každý ukončený deň omeškania, maximálne do výšky 10% z celkovej 

ceny. V tomto prípade je Objednávateľ povinný tento úrok z omeškania Poskytovateľovi uhradiť.  

 

 

Čl. VII 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

7.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými v SR. 

 

7.2 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu), overovania súvisiaceho s dodávkami 

tovarov, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

dotácie, ktorými sú poskytovateľ dotácie a ním poverené osoby a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť.  

 

7.3 Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi položkový záväzný rozpočet aj 

v elektronickej verzii vo formáte excel (.xls). 

 

7.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.. 

 

7.5 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

7.6 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to 

ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto 

prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným 
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a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného 

alebo neúčinného ustanovenia. 

 

7.7 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých 

jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany 

nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú 

riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú 

Poskytovateľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu služby a ostatného zmluvného plnenia. 

 

7.8 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je 

dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej 

doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia 

zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného 

doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa 

adresát o tom nedozvie. 

 

7.9 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych 

predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných 

strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

 

7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez  omylu  

v osobe  alebo  predmete  Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom. 

 

7.11 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy 

a Poskytovateľ prevezme 1 rovnopis. 

 

7.12  Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:  

Príloha č. 1 – Ocenený rozpočet  

 

Vo Varhaňovciach, dňa 18.10.2022 

 

Za Objednávateľa 

 

 Vo Varhaňovciach, dňa 18.10.2022 

 

Za Poskytovateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ľubica Pankievičová 

Starostka obce Varhaňovce 

  

Radoslav Marhevka 

 

 


