
ZMLUVA č. 1/2020 O DIELO  

Úprava exteriéru okolia kostola v Černochove 

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zmluva“) 
 

medzi 

 

Objednávateľ:  Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,                                                                                                     

Cirkevný zbor Černochov 

Sídlo:    Hlavná 29/3, 076 32 Černochov 

IČO:    31996868 

DIČ:                           2020730899 

Bankové spojenie:      SK59 0900 0000 0051 7501 9072    

Zastupuje:   Mgr. Silvia Tóthová – štatutárny zástupca 

 

 

Zhotoviteľ:   Marek Hrivňák 

Sídlo:    Hlavná 107/76, 076 33 Slovenské Nové Mesto 

IČO:    46812113 

IČ DPH:   SK 1085337517 

Bankové spojenie:  SK41 1100 0000 0029 1399 1995 

Zastupuje:   Marek Hrivňák 

 

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako "Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako 

"Zmluvná strana") 

 

Článok I 

Všeobecné ustanovenia 

1.  V tejto zmluve „Dielo“ znamená: 

Úpravu exteriéru okolia kostola v Černochove 

2.  Detailná špecifikácia Diela je uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy. 

(ďalej len „Dielo“) 

 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo a objednávateľ sa 

zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela. 

 



Článok III 

Vykonanie diela 

1.  Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje 

nebezpečenstvo do 10.12.2020. 

2.  Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ na základe odsúhlasených pokynov 

objednávateľa a na základe rozhodnutia KPÚ. 

3.  Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela je povinný obstarať zhotoviteľ. 

4.  V prípade, že zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania diela nejasná, má 

zhotoviteľ právo sa informovať u objednávateľa, resp. vyžiadať si od neho spresňujúce 

informácie a objednávateľ má povinnosť poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť bez 

zbytočného odkladu. 

5.  Zhotoviteľ nemá právo do odovzdania diela požadovať náhradu akýchkoľvek 

iných čiastkových plnení nad rámec prijatej zálohy. 

6.  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a  

podmienky nevyhnutné na vykonanie diela. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením 

záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú a primeranú súčinnosť. 

7.  Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa odovzdaním diela. 

8.  Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa odovzdaním diela. 

 

Článok IV 

Odovzdanie diela 

1.  Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a 

odovzdaním diela objednávateľovi. Za odovzdané sa považuje dielo bez závad a  chýb. 

2.  Zmluvné strany sa dohodli o odovzdaní a prevzatí diela bez závad a nedostatkov. 

So zmluvnými stranami sa spíše odovzdávajúci a preberací protokol alebo iný dokument 

potvrdzujúci odovzdanie diela. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa 

považuje za deň odovzdania diela. Prílohou protokolu o odovzdaní diela bude aj 

konečná zúčtovacia faktúra zhotoviteľa. 

 

 

 

Článok V 

Povinnosti objednávateľa 

1.  Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 

cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

Článok VI 

Povinnosti zhotoviteľa 



1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve. 

 

Článok VII 

Cena diela 

1.  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za dielo cenu v celkovej 

výške 9.198,58 EUR (slovom:  deväťtisíc-stodeväťdesiatosem eur a  päťdesiatosem 

centov)  bez DPH  (ďalej len ako „Cena“) 

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že cena je pevná a nemenná, t.j. zahŕňa aj prípadné 

práce naviac. 

 

Článok VIII 

Platobné podmienky 

1.  Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť sumu bankovým prevodom na bankový účet 

IBAN SK41 1100 0000 0029 1399 1995, vedený v Tatra Banka, a.s.. 

2.  Dňom zaplatenia sa považuje deň pripísania celej príslušnej čiastky na bankový 

účet zhotoviteľa v lehote splatnosti faktúry.     

 

Článok IX 

Chyby diela 

1.  Objednávateľ je povinný dielo pri odovzdaní náležite skontrolovať a vytknúť 

zhotoviteľovi prípadné zjavné  chyby na diele. V opačnom prípade platí, že dielo nemá 

žiadne zjavné chyby. 

2.  Za vytknutie vád diela sa považuje i zaznamenanie vád diela do odovzdávacieho 

protokolu. 

3.  Zhotoviteľ je povinný vady diela odstrániť v lehote 10 dní od doručenia 

oznámenia o vytknutí vád diela. 

4.  Objednávateľ si vyhradzuje právo na prevzatie diela len bez vád a nedostatkov. 

V prípade ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v uvedenej lehote, má objednávateľ právo 

vytknuté vady diela odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady 

zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady objednávateľovi uhradiť. 

 

Článok X 

Záruka 

Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku za akosť diela a celé dielo  v dĺžke 60  mesiacov 

od odovzdania diela objednávateľovi. 

Článok XI 

Odstúpenie od zmluvy 



 

1.  Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že: 

a.  zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním diela dlhšie než 30 dní, 

 

b.  zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo bude na jeho majetok sudom vyhlásený   

konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

alebo zanikne bez likvidácie alebo bude súdom vyhlásený úpadok Zhotoviteľa alebo sa 

zhotoviteľ  stane platobne neschopným, 

 

c.  zhotoviteľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než 30 dní a 

zmluvné strany sa nedohodnú inak, 

 

2. zhotoviteľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že: 

a.  objednávateľ je v omeškaní so zaplatením ceny dlhšie než 30 dní, 

 

b.  objednávateľ vstúpil do likvidácie alebo bude na jeho majetok sudom vyhlásený 

konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

alebo zanikne bez likvidácie alebo bude súdom vyhlásený úpadok objednávateľa alebo 

objednávateľ sa stane platobne neschopným, 

 

c.  objednávateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než  dní a 

zmluvné strany sa nedohodnú inak. 

 

3. Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej 

strane. 

 

Článok XII 

Sankcie 

 

1.  V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením ceny alebo 

jej časti podľa zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia príslušnej 

čiastky. 

2.  V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním diela podľa tejto 

zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej 

čiastky za každý deň omeškania až do vykonania diela. 

3.  Zmluvná pokuta v sebe obsahuje náhradu škody a poškodená Zmluvná strana 

nemá právo požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany. 

 



Článok XIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode 

zmluvných strán vo forme písomných dodatkov. 

2.  Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie 

neupravené sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3.  Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými 

stranami. 

4.  Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná 

strana obdrží 1 vyhotovenie. 

V Černochove, dňa 10.11.2020 

 

 

Objednávateľ        Zhotoviteľ 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1   -   Zmluvy č.1/2020 

Detailná špecifikácia Diela 

Úprava exteriéru okolia kostola v Černochove znamená: 

– obnovu terénneho schodiska pred vstupom do kostola s obnovou bočných múrikov 

lemujúcich schodisko 

– povrchovú úpravu bočných múrikov s marmolitom 

– úpravu schodiska s jednotnou výškou schodiskových stupňov 

– povrchovú úpravu schodiskových stupňov kamenným kobercom 

– vyčistenie ložných škár medzi kameňmi od zvyškov nesúdržnej vyplavenej ložnej malty 

a naplavenej hliny z terénu za oporným múrom ako aj sekundárnych cementových plomb v 

ložných škárach 

– úpravu odvodu zrážkovej vody 

– doplnenie chýbajúcich kameňov do kaverien v múre a všetky kamene vyklinovať s 

drobnými kamienkami tak, aby boli pevne stabilizované 

– vyplnenie ložných škár s vápennou maltou s drobnou prímesou cementu 

– odstránenie časti kovového oplotenia a jeho nahradenie s murivom z reznej tehly 

nadstavaným do rovnakej výšky na betónovej doske oporného múru tak, aby predná strana 

nadstaveného tehlového muriva lícovala s prednou stranou oporného múru 

– výmenu jestvujúcej kovovej dvojkrídlovej brány v opornom múre na terénne schodisko 

pred vstupom do kostola za novú dvojkrídlovú kovanú bránu 

Všetky detaily pred začatím prác konzultovať s Ing. arch. Pavlom Hriňom z KPÚ. 

 

 

V Černochove, dňa 10.11.2020 

 

 

 

 

Objednávateľ        Zhotoviteľ 

 

 

 

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

 


