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ZMLUVA O DIELO 
 

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

(ďalej len „Zmluva“) 
 

 
Čl. I. 

Zmluvné strany 
 

 
1.1. Objednávateľ 
Názov a sídlo:  POLEX s.r.o. 

Hurbanova 522/18 
905 01 Senica                                  

V zastúpení :  JUDr. Ľubomír Polák, konateľ 
 
 
Osoba oprávnená konať vo veciach  zmluvných : JUDr. Ľubomír Polák   
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ondrej Danada 
Bankové spojenie:     VÚB a. s. Senica 
Číslo účtu:             SK64 0200 0000 0007 4394 7182 
IČO:   34 110 691 
DIČ:   2020377480 
IČ DPH :  SK2020377480 
Zapísaná:   OS Trnava, Obch. register, Oddiel Sro, vložka číslo 719/T 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
1.2. Zhotoviteľ 
Názov a sídlo:  PALKOVIČ – SK, s.r.o.   

Hlboké 244, 906 31 
V zastúpení:  Ing. Milan Palkovič, konateľ  
 
Osoba oprávnená konať vo veciach  zmluvných :  Ing. Milan Palkovič 
Osoba oprávnená konať vo veciach technických :  Juraj Vajay 
Bankové spojenie:      ČSOB a.s. Senica                                                                                                                           
Číslo účtu:  SK 7500 0000 0040 1569 1359 
IČO:   45 938 172                                                                  
DIČ:   2023149810 
IČ DPH :  SK2023149810   
Zapísaná:   OS Trnava, Obch. register, Oddiel Sro, vložka číslo 26568/T 
 
 
(ďalej len „ Zhotoviteľ“) 
 
 
(ďalej spolu tiež „Zmluvné strany“ alebo osobitne len „Zmluvná strana“) 
 

 



2 
 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve pre Objednávateľa 
vykoná riadne a včas dielo : IBV Topoľová II. etapa  
  
Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie stavebných objektov: 

a) SO 02 Komunikácie 
b) SO 02 Komunikácie päta cesty 
c) SO 03 Verejný vodovod 
d) SO 04 Verejná kanalizácia splašková  
e) SO 04 Verejná kanalizácia dažďová  
f) SO 05 Verejné osvetlenie  
g) SO 06 Káblové rozvody NN 

na pozemkoch k.ú. Senica  zapísané ako:  
 
II/1 

- parc.č. 1210/20 cesta ....................................491 m2 
- parc.č. 1407/10 cesta ................................ 1 394 m2 
- parc.č. 1407/114 orná pôda.......................       94 m2 
- parc.č. 1407/115 cesta ................................... 20 m2 

                                                        Spolu: ...............1 999 m2  
Jedná sa o pozemky, ktoré budú použité ako cesty, siete a čerpačka.  
 
II/2 
 Pravá strana cesty 

- parc.č. 1407/96 orná pôda  ........................... 491 m2 
- parc.č. 1407/97 orná pôda  ........................... 513 m2 
- parc.č. 1407/98 orná pôda  ........................... 522 m2 
- parc.č. 1407/99 orná pôda  ........................... 531 m2 
- parc.č. 1407/100 orná pôda  ......................... 540 m2 
- parc.č. 1407/101 orná pôda  ......................... 548 m2 
- parc.č. 1407/102 orná pôda  ......................... 557 m2 
- parc.č. 1407/103 orná pôda  ......................... 566 m2 
- parc.č. 1407/104 orná pôda  ......................... 526 m2 

                                                     Spolu: ...................4 794 m2  
 
 Ľavá strana cesty 

- parc.č. 1407/105 orná pôda ......................... 535 m2 
- parc.č. 1407/106 orná pôda ......................... 525 m2 
- parc.č. 1407/107 orná pôda ......................... 525 m2 
- parc.č. 1407/108 orná pôda ......................... 526 m2 
- parc.č. 1407/109 orná pôda ......................... 526 m2 
- parc.č. 1407/110 orná pôda ......................... 527 m2 
- parc.č. 1407/111 orná pôda ......................... 529 m2 
- parc.č. 1407/112 orná pôda ......................... 523 m2 
- parc.č. 1407/113 orná pôda ......................... 484 m2 

                                                            Spolu: ..........4 700 m2  
 
Jedná sa o stavebné pozemky na ktorých môže byť vykonaná výstavba rodinných domov.  
 
II/3  

- parc.č. 1407/70 orná pôda vo výmere .......................2007 m2  
Jedná sa o cesty a siete pre 1. etapu a jej dokončenie.  
 
(ďalej len „Dielo“) 


