
ZMLUVA O DIELO 
(§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 

 
1. Objednávateľ:     ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o.  
Sídlo:  065 48 Kyjov 248 
Zastúpený:   Ing. Milan Semančík  - konateľ 
Zapísaný v   OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10265/P 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov 
Č.ú.         6620725026/1111 
IČO:  36 446 084                                                  
DIČ:    2020003469 
IČ DPH:   SK 2020003469 
Tel.:    052/4925115 
fax:    052/4286167 
e-mail :   msemancik@slnet.sk 

 

2. Zhotoviteľ:  PROAGRO POPRAD, s.r.o 

Sídlo:   Lúčna  2321/19, 058 01 Poprad - Veľká   
Zastúpený:   Ing. Bašista Rudolf - konateľ 
Zapísaný v   OR OS Prešov, oddiel: Sro, Vložka č. 13958/P 
Bankové spojenie:  Československá obchodná banka a.s., Poprad 
Č.ú.         4006432494/7500 
IČO:  36 484 032   
DIČ:    2020020629 
IČ DPH:   SK2020020629 
Tel.:    052/7767559 
fax:    052/7767559 
e-mail :   proagro@proagro.sk 

 

uzatvárajú zmluvu nasledujúceho znenia: 

 

PREDMET DIELA 

A, Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu REKONŠTRUKCIA OBJEKTU PRE CHOV 

DOJNÍC, podľa dokumentácie a cenovej kalkulácie.  

B, Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť cenu diela. 

 

DOBA VYKONANIA DIELA 

A, Zhotovené dielo odovzdá zhotoviteľ do15.11.2014. 

B, Pri omeškaní termínu dodania diela má právo objednávateľ na zľavu z ceny diela vo výške 

0,02% z ceny diela za každý deň omeškania. 

 

CENA ZA DIELO 

A, Objednávateľ  zaplatí  zhotoviteľovi za dielo dohodnutú cenu – podľa predloženej cenovej 

ponuky v sume 225.342,11 Eur bez DPH. 



B, Fakturácia bude po vykonaní jednotlivých celkov. Doba splatnosti faktúr je do 60 dní odo 

dňa doručenia faktúry a to bankovým prevodom. Pri omeškaní úhrady faktúry zaplatí 

objednávateľ úroky z omeškania vo  výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

Zhotoviteľ zloží najneskôr 1 mesiac pred začatím vykonávania diela na účet objednávateľa 

zádržné vo výške 2% z celkovej ceny bez DPH, ktoré bude vrátené po ukončení diela, za 

predpokladu, že dielo bude riadne zrealizované a odovzdané. 

C, Všetky vyššie uvedené ceny sú uvádzané bez DPH. 

 

SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA 

A, Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi všetky potrebné podklady (podľa ústnej dohody), pre 

zhotovenie stavby, zaistí uvoľnenie priestoru stavby a chránené skladovacie priestory pre 

techniku a náradie počas výstavby. 

 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

A, Objednávateľ prevezme zhotovené dielo podľa súpisu vykonaných prác. 

B, Pri nedodržaní termínu platieb sa posúva o adekvátny čas odovzdanie diela. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

A, Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou, sa postupuje 

podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

B, Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno 

vyhotovenie a objednávateľ obdrží tri vyhotovenia. 

C, Prípadné zmeny zmluvy (práce navyše a z toho plynúca zmena ceny) je možné upraviť 

iba písomným  dodatkom zmluvy a so súhlasom oboch strán. 

D, Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

E, Zmluva nadobudne účinnosť iba v prípade schválenia ŽoNFP z Programu rozvoja vidieka 

SR 2007 – 2013, výzva č. 2013/PRV/28 na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1 

„Modernizácia fariem“ a po uzatvorení platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná 

Pôdohospodárska platobná agentúra, a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ. 

 

 

 

 

 



ZÁSTUPCOVIA ZMLUVNÝCH STRÁN 

A,  Vo veciach  tejto zmluvy konajú: 

      Za zhotoviteľa:  Ing. Bašista Rudolf - konateľ 

      Za objednávateľa:   Ing. Semančík Milan - konateľ 

 

 

V Kyjove, dňa 12.09.2013 

 

 

 

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

objednávateľ       zhotoviteľ 

Ing. Milan Semančík      Ing. Rudolf Bašista 

konateľ, ROĽNÍCKA SPOLOČNOSŤ "KYJOV", s.r.o.  konateľ, PROAGRO POPRAD, s.r.o. 

 

 

 

 

 


