
ZMLUVA O DIELO 08012021 
 
 

 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovení § 536                                          
a nasledujúcich par. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka 

 
 
 
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
 Zhotoviteľ:     MK hlas, s.r.o. 
     Bernolákova 5, 083 01 Sabinov 
 

Štatutárny zástupca:   Ing. Konštantín Makara 
    mobil: 0902 848 848     
     
    IČO:      45352305 

     IČDPH: SK2022945408 
     DIČ:      2022945408 
     Bankové spojenie: VÚB exp. Sabinov  2692901959 / 0200 
  

Objednávateľ:  Obec Ličartovce 
    Ličartovce 239 
    082 03 Ličartovce 

 
Štatutárny zástupca:  Ing. Mária Ščepitová – starostka obce 
  mobil: 0903 770 536 

IČO: 00327361 
DIČ: 2021225591 

   
 
 
 
 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
2.1     Predmetom zmluvy je oprava a rekonštrukcia obecného rozhlasu v k. ú. Ličartovce. 

      
 

Článok III 
Termín plnenia 

 
 3.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť stvárniť dielo jeho riadnym dokončením  

a odovzdaním predmetu v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy do 15.09.2021. 
V prípade nepriaznivej situácie ohľadom pandémie COVID 19, ktorá by mohla 
ovplyvniť vykonanie diela bude po dohode oboch strán dohodnutý iný termín jeho 
realizácie.  

     
 



 
 

 
Článok IV 

Cena 
 

4.1 Celková cena za dielo, ktorá bola vysúťažená formou verejného obstarávania je    
stanovená v zmysle § 546 Obchodného zákonníka nasledovne: 

   
 

Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu 15 545,88  € 
     Cena je uvedená  s DPH. 
    
 

 
Článok V 

    Podmienky fakturácie, podmienky platby 
 

5.1 Termín fakturácie na sumu 15 545,88 € bude po ukončení prác so splatnosťou 14 dní. 
 

Podrobný popis fakturovaných položiek je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  
 

5.2 V prípade, ak počas vykonávania diela vznikne odôvodnená potreba vykonania prác  
nad rozsah dohodnutý touto zmluvou, podmienky ich vykonania a cena budú 
špecifikované v dodatku k tejto zmluve, ktorý uzatvoria obe zmluvné strany po 
vzájomnej dohode. 

 
5.3 Tovar zostáva majetkom firmy MK hlas až do úplného zaplatenia faktúry. 
5.4    Objednávateľovi bude vyfakturovaný iba dodaný tovar, na základe preberacieho               
         protokolu. 

 
 
 

 
Článok VI 

Zodpovednosť za závady, záručná doba 
 

6.1 Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vypracovaný podľa tejto 
zmluvy a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dojednané v tejto 
zmluve. 

 6.2 Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela.  
6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady počas tvorby diela a v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. 
            6.4      Poskytovateľ sa zaväzuje prípadné vady predmetu zmluvy odstrániť bez zbytočného 

odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom, najneskôr v lehote 5 
dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie. V prípade, ak v stanovenej lehote 
poskytovateľ nie je schopný vadu odstrániť, zmluvné strany si telefonický dohodnú 
inú lehotu. 

6.5      Náklady na dopravu mimo oprávnenej reklamácie hradí servisnej službe odberateľ.  
 

 
 
 



 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 
 7.1 Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uskutočnené formou písomných  
                       dodatkov, potvrdených oboma zmluvnými stranami. 
 7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou,  
                       sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 
 7.3      Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých objednávateľ aj  
                       zhotoviteľ obdrží dva. 

7.4 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a v súlade s ustanovením § 47a 
ods.1 Občianskeho   zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej 
zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 
 
 
 
  
 V Sabinove, dňa 16.08.2021     V Ličartovciach, dňa 16.08.2021 
 
 
 
 
 
 
       ...................................             ................................... 
  zhotoviteľ                       objednávateľ  
 
 
 


