
1 
 

ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

právnych predpisov  
 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
 
1.1 Objednávateľ:                    
 
 
Obchodné meno:   Obec Rovinka  
Sídlo:     Rovinka 350, 900 41 Rovinka  
IČO:     00 305 057  
IČ DPH:    SK 2020362036 
Zastúpený:    JUDr. Milan Bombala, starosta obce 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 
Číslo účtu:    24722112/0200 
 

ďalej ako ,,objednávateľ“ 
 
 
1.2 Zhotoviteľ:   
 
Meno a priezvisko:   Roman Kurinec   
Trvalé bydlisko:   Rovinka 174, 900 41 Rovinka  
IČO:     35 169 907    
Dátum narodenia:   02.05.1976 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 
Číslo účtu:    9047543062/0200 
                                                                   

ďalej ako ,,zhotoviteľ“ 
 
objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako ,,zmluvná strana“ 
 

Preambula 
 
KEĎŽE 
 
Objednávateľ má záujem na zhotovení novej grafickej podoby svojej oficiálnej internetovej 
stránky; 
 
Zhotoviteľ má záujem na vyhotovení tohto grafického návrhu; 
 
Zmluvné strany sa dohodli na podstatných náležitostiach zmluvného vzťahu medzi nimi; 
 
PRETO PO ZVÁŽENÍ UVEDENÝCH SKUTOČNOSTÍ uzatvárajú zmluvné strany túto 
Zmluvu o dielo (ďalej ako ,,Zmluva“) v nasledovnom znení: 
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II. PREDMET  ZMLUVY 
 
2.1 Na základe tejto Zmluvy si objednávateľ objednáva u zhotoviteľa vykonanie diela, 

spočívajúceho vo vytvorení nového grafického design-u oficiálnej internetovej stránky 
objednávateľa, a to stránky: www.obecrovinka.sk (ďalej ako „dielo“). 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu 
v zmysle článku V. Zmluvy. 
 
 

III. Špecifikácia diela 
 

3.1. Technická a obsahová špecifikácia diela je vymedzená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorá 
tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 
 
 

IV. ČAS A MIESTO PLNENIA 
 
4.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne najneskôr do 01.05.2012. 
4.2.  Miestom plnenia je adresa sídla objednávateľa - Rovinka 350, 900 41 Rovinka. 
 
 

V. CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
5.1 Cena za dielo bola ustanovená dohodou zmluvných strán v celkovej výške 599,- EUR 

(slovom päťstodeväťdesiatdeväťeur) (ďalej aj ako „cena za dielo“).  
5.2 Cena za dielo obsahuje všetky náklady zhotoviteľa potrebné na zhotovenie diela 

v rozsahu technickej a obsahovej špecifikácie diela, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto 
Zmluvy.  

5.3 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo na základe faktúry vystavenej 
zhotoviteľom a odovzdanej objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, s lehotou 
splatnosti štrnásť (14) dní, ktorá bude plynúť od odovzdania a prevzatia diela.  

5.4 Faktúra bude obsahovať okrem plného názvu objednávateľa a zhotoviteľa, predmetu 
Zmluvy aj náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 

5.5 Pri vystavení faktúry, ktorá nebude zodpovedať cene dohodnutej v Zmluve, resp. 
nespĺňa  náležitosti v zmysle ustanovenia zákona  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi, pričom sa nedostane do 
omeškania s jej platením. 

 
 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 
 

6.1. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za dielo podľa článku V. tejto Zmluvy. 
6.2. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo v kvalite zodpovedajúcej jej účelu, príslušným 

právnym predpisom a záväzným normám. 
6.3. Zhotoviteľ je ďalej povinný vložiť text, obrázky a iné zdroje informácií dodaných 

objednávateľom v kvalite a množstve, ktoré mu dodal objednávateľ, 
6.4. Zhotoviteľ je povinný vopred upozorniť objednávateľa na možnú nezhodu softvéru, 

alebo iných komponentov dodaných mu objednávateľom so softvérom, alebo 
komponentmi, ktoré použije zhotoviteľ a ktoré sú potrebné na vyhotovenie, 
dokončenie, alebo úpravu stránky. Zhotoviteľ je povinný urobiť tak vždy, ak by 
použitie takých komponentov, alebo softvér narušil funkčnosť stránky, alebo úroveň či 
kvalitu jej vybavenia. 
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6.5. Zhotoviteľ vykoná dielo osobne, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. 
 
 

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 
 
7.1 Objednávateľ má právo na kontrolu obsahovej a funkčnej časti webovej stránky. 
7.2 Objednávateľ je povinný dodať podkladové materiály (obrazový, zvukový, alebo 

zvukovoobrazový materiál, texty, obrázky, programy, alebo prezentácie) v 
zodpovedajúcej kvalite. 

 
 

VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA, ZÁRUČNÁ DOBA A 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
8.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr dva (2) pracovné 

dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Objednávateľ 
navrhne zhotoviteľovi vhodný termín na prevzatie diela, ktorý musí byť pracovným 
dňom. Zhotoviteľ sa zaväzuje navrhnutý termín odovzdania dodržať, resp. 
bezodkladne navrhnúť iný pre objednávateľa vhodný termín.  

8.2 Dielo sa považuje za odovzdané/prebrané jeho riadnym a včasným dodaním bez vád 
a nedorobkov a odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom, a to len vo 
forme písomného preberacieho protokolu, ibaže by táto Zmluva ustanovovala inak. 
Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré 
sami osebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie diela a neznižujú jeho 
hodnotu.  

8.3 Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodmi, 
pre ktoré dielo neprevzal, zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a 
nedorobky riadne a včas, t. j. spôsobom, za podmienok oznámených objednávateľom a 
v primeranej lehote oznámenej objednávateľom v trvaní najmenej päť (5) pracovných 
dní. V prípade ak vady nebudú odstránené v tejto lehote, poskytne objednávateľ 
zhotoviteľovi na odstránenie vád diela dodatočnú lehotu v trvaní najmenej dvoch (2) 
pracovných dní. Ak vady diela nebudú odstránené ani v dodatočnej lehote má 
objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou 
osobou na náklady zhotoviteľa.  

8.4 O odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný spísať preberací protokol v dvoch 
(2) vyhotoveniach, z ktorých po jednom (1) vyhotovení obdrží každá zmluvná strana. 
Preberací protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 
strán. 

8.5 Preberací protokol bude obsahovať najmä: 
 
(a) základné údaje o diele 
(b) súpis zistených vád a nedorobkov 
(c) lehota na odstránenie vád a nedorobkov 
(d) zoznam odovzdávaných dokladov 
(e) prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo 

preberá 
(f) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán 

 
8.6 Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela spôsobom 

dohodnutým v tejto Zmluve a pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky 
pri odovzdávaní a preberaní diela, dňom ich odstránenia. 
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8.7 Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, bez zbytočného odkladu vady predmetu diela, 
ktoré sa objavili pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby. 
V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, 
ktorý si objednávateľ na základe vady uplatňuje. Stanovisko zhotoviteľa k doručenej 
reklamácii musí byť objednávateľovi doručené do piatich (5) pracovných dní od 
písomného oznámenia vady diela s uvedením, či reklamáciu uznáva alebo neuznáva. 

8.8 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni oznámené a objektívne reklamované vady riadne a 
včas, t. j. za podmienok oznámených objednávateľom a ani v dodatočnej lehote dvoch 
(2) pracovných dní po uplynutí lehoty poskytnutej objednávateľom zhotoviteľovi 
v trvaní najmenej desať (10) pracovných dní, má objednávateľ právo odstrániť vady a 
nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 
Zmluvné strany sa dohodli, že  prípadné náklady v súlade s týmto bodom Zmluvy 
súvisiace s odstraňovaním následkov vadného plnenia zhotoviteľa je objednávateľ 
oprávnený vyfakturovať zhotoviteľovi.  

8.9 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, 
inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do 
záručnej doby nepočíta. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa stanovuje 
záručná doba na dvadsaťštyri (24) mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odstránenia 
vady. 

8.10 Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je 
zhotoviteľ povinný tieto odstrániť za podmienok a v lehote podľa bodu 8.8 tohto 
článku Zmluvy bezplatne.  

8.11 Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by 
nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave 
z ceny diela bez odstránenia vady. 

8.12 Ak objednávateľ zistí, že kvalita realizovaných výkonov je v rozpore so Zmluvou, 
alebo že výkony zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sú celkom alebo sčasti nesplnené 
alebo nevykonané, je objednávateľ povinný písomne upozorniť zhotoviteľa na tieto 
nedostatky a objednávateľ je povinný tieto nedostatky odstrániť najneskôr do 
odovzdania diela. 

 
IX. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy 

z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné 
porušenie tejto Zmluvy: 

 
(a) ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela o viac ako sedem (7) dní, ibaže uvedené 

nastalo čo aj čiastočne z dôvodov na strane objednávateľa.  
 

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy 
z nasledovných dôvodov na strane objednávateľa, ktoré sa považujú za podstatné 
porušenie tejto Zmluvy:  
 
(a) v prípade, ak nedôjde k úhrade ceny za dielo podľa bodu 5.1 článku V. Zmluvy ani 

v dodatočnej lehote tridsiatich (30) dní od uplynutia lehoty podľa bodu 5.3 článku V. 
Zmluvy. 
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X. SANKCIE A NÁHRADA ŠKODY  
 

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť dokončiť 
dielo riadne a včas a bude v omeškaní s realizáciu diela o viac ako sedem (7) dní, má 
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.500,- EUR (slovom tisícpäťsto eur). 

10.2. Uhradením zmluvnej pokuty ostáva povinnosť nahradiť vzniknutú škodu v plnej 
výške nedotknutá.  

10.3. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jej časti je 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy 
za každý deň omeškania.  

 
 

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 

11.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa §47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka. 

11.2. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strany obdrží 
po jednom (1) exemplári.  

11.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle a Zmluva 
nebola uzavretá v tiesni. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

11.4. Neoddeliteľnými súčasťami Zmluvy sú jej nasledovné prílohy: 
- Príloha č. 1: Technická a obsahová špecifikácia diela 

 
V Rovinke, dňa 26. apríla 2012 
 
Za objednávateľa : 
 
 
 
 
 

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

Za zhotoviteľa :  
 
 
 
 
 

.................................................... 
JUDr. Milan Bombala 
starosta Obce Rovinka            

Roman Kurinec 

 
 


