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                                                                            Evidenčné číslo zhotoviteľa:  

                   Evidenčné číslo objednávateľa: ../2018 

                                            

                                        Zmluva o dielo  
 

uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Čl. I.  

                                                         Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:   Obec Hrnčiarske Zalužany 

Sídlo:    Hlavná 90, 

                                                            980 12 Hrnčiarske Zalužany 

IČO:    00318795 

Zastúpený:       Ing. Branislav Nociar, starosta 

tel. č.:                 047 5672111, 0908903587, 

e-mail:    ou@hrnciarskezaluzany.sk 

Bankové spojenie:   Prima banka, a.s. 

Číslo účtu:                                          6049984001/5600 

IBAN:                                                SK26 5600 0000 0060 4998 4001       

                                                              

                       

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo/Miesto podnikania: 

IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IBAN: 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu ................. oddiel: ........., Vložka číslo........... 

živnostník: živnostenský register číslo........................................ 

Zastúpený: 

Telefón: 

e-mail: 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

Čl. II.  

                                                         Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je 

 Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo v rozsahu uvedenom podľa tejto zmluvy 

( uvedené v texte tejto zmluvy ) a 

 Záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť ho včas podľa podmienok 

dohodnutých  v tejto zmluve. 
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2. Podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje od 

zhotoviteľa prevziať a zaplatiť riadne a včas cenu za vykonanie diela - Označenie diela: „Oprava 

strechy na budove športových šatní Hrnčiarske Zalužany“(ďalej len„Oprava strechy šatní“).  
3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo za podmienok a za cenu stanovenú v tejto zmluve, ktorá je 

určená podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a v rámci termínu uvedeného v čl. 

III. tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí dohodnutú cenu. 

Cena diela v tejto zmluve je konečná. 

 

Čl. III.  

                                                      Čas a miesto plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce na diele od ........ a dokončené dielo ako celok protokolárne 

odovzdať do 10.12.2018. 

2. Ukončením diela sa rozumie riadne zrealizované dielo a jeho prevzatie objednávateľom. 

3. Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia formou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. Prílohou zápisu budú 

doklady vyplývajúce z príslušných STN /certifikáty, protokoly/. 

4. Miestom plnenia je budova  Športových šatní (sociálne zariadenie), Hlavná 275, 980 12 

Hrnčiarske Zalužany. 

 

Čl. IV.  

                                                               Cena diela 

 

1. Cena diela je stanovená v  súlade s  ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov vo výške ............................................. vrátane DPH 

Slovom „..........................................................................“. 

V cene je zahrnutá aj cena vecí potrebných na vyhotovenie diela, obstarávacie a dopravné náklady, 

náklady na odvoz a likvidáciu odpadu a ostatné účelne vynaložené náklady zhotoviteľa súvisiace so 

zhotovením diela. 

2. Zhotoviteľ nevykoná  žiadne práce  nad rámec  zmluvy  bez  súhlasu  objednávateľa. Cena za dielo je 

záväzná. V prípade, že počas realizácie nastane stav, že je nevyhnutné vykonať práce, ktoré nie sú 

schválené v rozpočte, takéto práce je možné vykonať až po odsúhlasení ich druhu a rozsahu 

s objednávateľom. Zvýšenie ceny diela sa v prípade odsúhlasených prác, ktoré nie sú súčasťou 

rozpočtu bude realizovať formou písomného dodatku ku tejto zmluve. 

 

Čl. V.  

                                                       Platobné podmienky 

 

1. Zmluvnú cenu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi bezhotovostným platobným stykom. Predložená 

faktúra bude vystavená na základe preberacieho protokolu. Splatnosť faktúry je 10 dní od jej 

preukázateľného doručenia objednávateľovi. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za 

splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet zhotoviteľa. 

2. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovenia § 3a odst.1 Obchodného zákonníka a 

náležitosti daňového dokladu predpísané v zmysle zákona č.222/2004 Z .z. o DPH. 

3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, objednávateľ je oprávnený 

vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry 

objednávateľovi. 

 

Čl. VI.  

                                                             Záručná doba 

 

1. Záručná doba na predmetné práce je 10 rokov. Záručná doba sa nevzťahuje na mechanické 

poškodenie. 
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2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté  vlastnosti, že 

zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu 

a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, 

ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 

jeho povinností – nedodržaním platných noriem a technologických postupov. 

4. Zmluvné stany sa dohodli pre prípad vady diela má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 

povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy neodkladne od 

termínu uplatnenia oprávnenej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom 

termíne. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Obhliadku uskutočnia zástupcovia 

zmluvných strán do 3 dní od termínu uplatnenia reklamácie. 

 

                                                              Čl. VII       

                                              Dohoda o zmluvnej pokute 
 

1. Pri omeškaní objednávateľa s plnením zmluvného záväzku, ohľadom úhrady faktúr zaplatí 

objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania hodnoty nesplnenia svojej 

povinnosti. 

2. Pri meškaní zhotoviteľa s plnením zmluvného vzťahu, ohľadom dodržania termínu plnenia, zaplatí 

zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z hodnoty dodávky. 

3. Pri omeškaní odovzdania predmetu zákazky v zmluvne stanovenom termíne je zhotoviteľ povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % za každý deň omeškania z hodnoty 

dodávky. 

 

Čl. VIII. 

 Náhrada škody 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na majetku objednávateľa spôsobené činnosťou zhotoviteľa 

alebo zanedbaním jeho povinností. 

2. Nároky z vád diela sa nedotýkajú nároku na náhradu škody a nároku na zmluvnú pokutu. 

3. Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie diela, alebo akejkoľvek jej časti, materiálov alebo 

zariadení počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať o to z akýchkoľvek dôvodov, 

je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady napraviť škodu, resp. stratu tak, aby dielo vyhovovalo 

v každom ohľade ustanoveniam tejto zmluvy o dielo. Prípadnú škodu môže objednávateľ započítať 

z neuhradenej dlžnej sumy za predmet diela. 

 

Čl. IX. 

 Riešenia sporov 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy zo Zmluvy, vrátane vzťahov súvisiacich s jej uzavretím, 

platnosťou, porušením povinností a následkami porušenia povinností, sa spravujú právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. 

2. V súlade s §262 ods. 2 Obchodného zákonníka sa ich záväzkový vzťah založený touto Zmluvou 

spravuje Obchodným zákonníkom. Vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú Obchodným 

zákonníkom. 

3. Spory zo Zmluvy, vrátane sporov týkajúcich sa jej uzavretia a platnosti, patria do právomoci 

Slovenských súdov. Strany sa dohodli, že spory zo Zmluvy nie je možné prejednávať pred súdmi iného 

štátu ako Slovenskej republiky. V prípade, ak sa Strany zaviazali v tejto Zmluve, alebo sa počas 

platnosti tejto Zmluvy zaviažu, že uzavretá Zmluva sa doplní ešte o úpravu určitých otázok, chýbajúci 

obsah Zmluvy podľa tejto dohody určí súd, ak nedôjde k jeho dojednaniu Stranami. 

4. Peňažné záväzky budú zmluvné strany plniť na bankový účet druhej zmluvnej strany uvedený v tejto 

Zmluve, pokiaľ pre konkrétnu platbu písomne neoznámi zmluvná strana iný účet (aj uvedením čísla 

účtu vo vystavenej faktúre). Ak sa v tejto zmluve uvádza účet, myslí sa tým bankový účet zmluvnej 

strany uvedený na úvodnej strane tejto zmluvy alebo bankový účet, ktorý oprávnená zmluvná strana 
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pre konkrétnu platbu oznámi povinnej strane. V prípade zmeny účtu písomne oznámi zmluvná strana 

druhej zmluvnej strane jeho zmenu, od tohto momentu je druhá zmluvná strán povinná plniť na takto 

uvedený účet. Za oznámenie zmeny účtu sa považuje tiež uvedenie zmeneného účtu priamo vo faktúre. 

 

 

 

Čl. X.  

Iné dohody 

 

1. V prípade zjavne nekvalitného, alebo vadného stvárňovania diela, objednávateľ pozastaví práce do 

doby nápravy, alebo zníži cenu za dielo úmerne rozsahu nekvality práce. 

2. Objednávateľ zabezpečí napojenia na zdroj elektrickej energie do vzdialenosti maximálne 50 m od 

centra pracoviska a možnosť uskladniť doplnkový montážny materiál a pracovné náradie 

v uzamykateľnom sklade. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

4. Počas stvárňovania diela je zhotoviteľ povinný manipulovať s náradím, materiálom a mechanizmami 

tak, aby nedošlo k poškodeniu majetku objednávateľa. Zodpovednosť za prípadné škody znáša 

zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a za odstránenie odpadov, ktoré sú 

výsledkom jeho činnosti. Konštrukcie znečistené jeho činnosťou uvedie na vlastné náklady do 

pôvodného stavu. 

6. V ostatných náležitostiach touto zmluvou výslovne neupravených sa zmluvné strany riadia príslušnými 

ustanoveniami obchodného zákonníka. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá komplexne za plnenie povinností zamestnávateľa, vyplývajúcich z platných 

predpisov pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov najmä zák. č. 124/2006 Z. z. 

a všetkých súvisiacich vyhlášok týkajúcich sa ochrany zdravia pracovníkov a platných STN pre výkon 

stavebných prác. 

8. Zhotoviteľ je povinný splniť povinnosti podľa zák. č. 124/2006 §18 aj voči osobám, pracovníkom 

iných právnických osôb, alebo fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktoré pre zhotoviteľa 

pracujú na základe zmluvných vzťahov, ako aj voči osobám, ktoré sa s jeho vedomím združujú na jeho 

pracoviskách a v jeho priestoroch. Pracoviskom sa rozumie stavba, ktorú zhotoviteľ vykonáva na 

základe zmluvy o dielo a všetky priestory súvisiace s vykonávaním stavebných prác. 

9.  Zhotoviteľ zodpovedá a je povinný plniť všetky povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z právnych 

predpisov a STN na úseku požiarnej ochrany. 

10. Zhotoviteľ strpí kontrolu (audit) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom, konečným prijímateľom pomoci 

a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť. 

 

 Čl. XI. 

Vyhlásenie zhotoviteľa 

*vybrať vhodnú alternatívu 

      * Alternatíva č. 1 : 

      „Účastník  zmluvy – zhotoviteľ  -  vyhlasuje, že je partnerom verejného sektora a je ku dňu 

podpisu zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora - § 3 a § 4 zákona č. 315/2016 Z.z. 

o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov /ďalej len „zákon“/. Súčasne predkladá výpis z registra /§ 3 ods. 3 zákona/, ktorý sa 

stáva prílohou zmluvy.“ 

 

        *Alternatíva č. 2 : 

     „ Účastník zmluvy – zhotoviteľ– vyhlasuje, že ku dňu uzavretia  zmluvy nie je partnerom 

verejného sektora podľa § 2 ods. 2  zákona č. 315/2016 Z.z. o partneroch verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ 



 5 

a z uvedeného dôvodu nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora pre nesplnenie 

podmienok vyplývajúcich zo zákona.“  
 

Čl. XII. 

 Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť táto zmluva 

nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení v súlade s §47a Občianskeho zákonníka a zákonom č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

2. Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak 

budú podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

3. Platnosť zmluvy môžu zmluvné strany ukončiť dohodou. 

 

 

V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa:   V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa 

 

Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                               Ing. Branislav Nociar 

                                                                                                          starosta 


