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ZMLUVA O DIELO 
 

Čl. I. Zmluvné strany 

1. Dodávateľ:              
Názov:                M O N T A N A , spol. s r. o. 

Sídlo:    974 01 Špania Dolina 102 

IČO:      31 643 442 

DIČ:      2020462334 

IČ PDH:    SK2020462334 

v zastúpení:   Ing. Milan Vigaš – konateľ 

kontaktné údaje:                         montana@montanabb.sk, 048-4151633, 0915 887722 

Bankové spojenie:   OTP Banka Slovensko a.s., SK87 5200 0000 0000 0812 1755  

Zapísaná v:   Obchodný register vedený Okresným súdom Banská Bystrica,  

                                                    oddiel Sro, vložka číslo 3266/S 

 

2. Odberateľ:                                   

Názov:                Obec Ľubietová  

Sídlo:                Námestie V. Dunajského 1/1, 976 55 Ľubietová 

IČO:                                          00 313  564                        

DIČ:                                           2021121289    

v zastúpení:   Pavel Zajac, starosta 

kontaktné údaje:                         starosta@lubietova.sk, 048/22 890 10 

Bankové spojenie:   Prima Banka a.s., SK65 5600 0000 0012 2655 8001 

 

Čl. II. Predmet zmluvy – zhotovenie diela 
1.  Jedná sa o zhotovenie dvoch jednoduchých drevených stavieb, umiestnených 20 m od seba v zmysle 

projektovej dokumentácie, ktorú spracoval Ing. Arch. Michal Kasa. (Výkresová dokumentácia A02 

a A03.) Osadenie bude na mieste určenom zodpovedným projektantom Ing. Gaston Ivanov a to na 

mieste zvanom HRB v k.ú. Ľubietová, parc. Č. 1736: 

1.1. Vyhliadková plošina je drevená podlaha so zábradlím, o rozmeroch 2000 x 3100 mm, s výškou 

       zábradlia 1100 mm. Umiestnená je na vyhliadke vrchu Hrb a to na severnej vyhliadke smerom na  

       Chatu pod Hrbom a na hlavnú časť Nízkych Tatier. Do skaly je plošina ukotvená šiestimi  

       železnými pätkami, s možnosťou výškového nastavenia. Terénne úpravy nie sú potrebné. Na  

       vrchole zábradlia bude umiestnená panoramatická fotografia s popisom jednotlivých vrchov  

       Nízkych Tatier. 

1.2. Smerová ružica so sedením, je jednoduchá trojuholníková konštrukcia o rozmeroch (pôdorys  

       trojuholníka so stranami) 2238 x 2238 x 2033 mm, vysoká 3140 mm. Umiestnená bude tesne  

       vedľa triangulačného bodu na vrchu Hrb. Osadená bude na štyroch výškovo nastaviteľných  

       pätkách. Terénne úpravy nie sú potrebné. Na „stolíku“ bude umiestnená smerová ružica. 

2. Montáž diela sa uskutoční bez mokrých procesov, maximálne šetrne k okolitej prírode. Používať sa 

bude akumulačné náradie, všetok materiál bude prinesený na miesto osadenia a taktiež po skončení 

prác bude všetko upratané tak, aby nedošlo k poškodeniu prírody v tejto chránenej NPR. 

 

Čl. III. Termín 
1. Realizácia prác: 

1.1. začiatok: 23.08.2021 

1.2. koniec:    30.09.2021 

2. Odberateľ do začiatku realizácie prác odovzdá Dodávateľovi miesto realizácie vytýčením miesta . 

3. Osadenie stavby je podmienené súhlasom orgánu ochrany prírody, ktoré zabezpečuje odberateľ. 

 

Čl. IV. Cena diela a spôsob úhrady 

1. Celková cena diela je v zmysle určená na základe verejného obstarávania §117 Zák. 343/2015 

cenovej ponuky 13920 € s DPH  (slovom: trinásťtisídeväťstodvadsať Euro s DPH): 
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P.Č. 

Názov položky 
Merná 

jednotka 

Počet 

jednotiek 

Výsledná 

jednotková 

cena 

Výsledná 

cena 

spolu Parametre a vlastnosti 

1 Vyhliadková plošina ks 1,0 7320,00   7320,00 

2 Označenie stredu Slovenska ks 1,0 3360,00   3360,00 

3 
Osadenie predmetu zákazky na 

miesto určenia 
ks 1,0 3240,00   3240,00 

Cena spolu:   13920,00 € s DPH 

 
2. Dielo sa bude financovať z vlastných zdrojov odberateľa a následne bude čiastočne prefinancované 

z rozpočtu OOCR Stredné Slovensko Banská Bystrica. 

3. Dielo sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry 

od dodávateľa. Splatnosť faktúry je do 30 dní od vystavenia a doručenia faktúry odberateľovi. 

4. Dodávateľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela 

Odberateľovi, resp. v čiastkových faktúrach na základe vopred odsúhlaseného zoznamu vykonaných 

prác Odberateľom. 

5. Odberateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky. 

 

Čl. V. Ostatné dojednania 
1. Dodávateľ v zmysle tejto Zmluvy bude spolupracovať so svojimi subdodávateľmi, za ich dodávky 

prác zodpovedá dodávateľ v zmysle tejto Zmluvy. 

2. Prípadné naviac práce budú konzultované s Odberateľom a v prípade potreby riešené písomným 

dodatkom k tejto Zmluve tak, aby nebola navýšená cena dodávky v zmysle Čl. IV. tejto Zmluvy. 

3. V situáciách „viz major“, t.j. nepredvídateľných, sa zmluvné strany dohodnú na riešení, pokiaľ 

nebudú riešené nariadeniami vlády SR, zákonmi ev. ich novelami. 

4. Zmluvné strany dodržiavajú ustanovenia Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679  o ochrane 

údajov (tzv. GDPR). 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju dobrovoľne a bez nátlaku popisujú.  

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise. 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť jej zverejnením na 

stránke obce. 

 

 

Prílohy k Zmluve: 1/ projektová dokumentácia Ing. Arch. Michal Kasa – výkresy A02 a A03. 

 

 

V Španej Doline dňa: 23.8.2021                                              V Ľubietovej dňa: 23.8.2021 

 

 

 

 

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

Ing. Milan Vigaš, konateľ                                                          Pavel Zajac, starosta 

MONTANA, spol. s r. o.                                                             Obec Ľubietová 

 

 

 

 

 

 


