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ZMLUVA O DIELO 
„Rekonštrukcia – odstránenie havarijného stavu na streche viacúčelovej telocvične“ 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
(ďalej len "Zmluva") 

 
I. 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ: 
Obec Hamuliakovo 
Sídlo obecného úradu: Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo 
Štatutárny zástupca: Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce 
Osoba oprávnená rokovať 
vo veciach zmluvných: Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce  
e-mail: starosta@obechamuliakovo.sk 
IČO: 00 304 751 
DIČ: 2020662094 
IČ DPH: - (nie je plátca DPH) 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK29 5600 0000 0018 0927 8001  
Tel. kontakt: 02/45988128 
Mobil: 0915/789885 
(ďalej len "Objednávateľ") 
 
Zhotoviteľ:  
.......................... 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca:  
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných:  
vo veciach technických: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH:  
Obchodný register:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IBAN:  
(ďalej len "Zhotoviteľ") 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

dielo „Rekonštrukcia – odstránenie havarijného stavu na streche viacúčelovej telocvične“ (ďalej 
len „Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo. 
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do jeho odovzdania a prevzatia 

Objednávateľom.  
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo bez vád a nedorobkov prevezme, zaplatí za 

jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť.  
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5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, 
technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby slúžilo 
k určenému účelu.   

6. Predmet plnenia musí byť realizovaný v rozsahu oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných prác, ktoré sú v 
súlade s rozsahom oceneným výkazom výmer.  

7. Rozsah Diela je špecifikovaný výkazom výmer, pričom v zmysle ust. § 139bods. 16 zákona č. 
50/1976 Zb. Stavebný zákon sa jedná o tzv. bežné udržiavacie práce, pri ktorých nie je potrebné 
ani ohlásenie ani stavebné povolenie.  

 
 

III. 
Cena za Dielo 

 
1. Cena za Dielo je stanovená podľa ust. § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších 

predpisov v spojení s ustanoveniami vyhlášky MF SR č. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č.18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu.  

2. Celková cena Diela predstavuje čiastku ................. . Objednávateľ nie je platcom DPH, a teda 
celková cena Diela uvedená v tomto bode Zmluve je cenou celkovou.  

3. Cena za Dielo bola stanovená na základe predloženej cenovej ponuky úspešného uchádzača na 
základe oceneného výkazu výmer v zmysle súťažných podkladov, cenová ponuka zo dňa ......... č. 
............ 

4. Cena za Dielo je cena maximálna a zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov 
Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov 
Zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie Diela.  

5. Akékoľvek dodatky k Zmluve navyšujúce cenu Diela sú možné iba za predpokladu, že bola zmena 
ceny Diela vopred prerokovaná a písomne odsúhlasená Objednávateľom. Dodatok o zmene Ceny 
diela sa vykoná písomnou formou.  

6. Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých 
položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa 
vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela.  

7. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela a zaväzujú 
Zhotoviteľa a platia počas trvania Zmluvy. 

 
 

IV. 
Platobné podmienky 

 
1. Objednávateľ uhradí cenu za Dielo jednorazovo, a to po úplnom a riadnom dokončení Diela na 

základe (konečnej) faktúry vystavenej Zhotoviteľom.  
2. Zhotoviteľ je povinný vypracovať súpis vykonaných prác a dodávok a predložiť ho Objednávateľovi 

na odsúhlasenie, a to v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za Dielo. Súčasťou súpisu vykonaných 
prác a dodávok musí byť fotodokumentácia zrealizovaných prác, a to obzvlášť detailne 
zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté v rozsahu minimálne 20 digitálnych 
fotografií na CD/ DVD. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer a bude 
obsahovať názvy položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek.  

3. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi faktúru vrátane príloh (s výnimkou fotodokumentácie na 
CD/DVD) v 2-och vyhotoveniach v písomnej forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví 
Zmluvy. 

4. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje: 
i) označenie faktúra a jej číslo, 
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ii) označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), IČO, DIČ, IČ DPH, 
iii) označenie banky a čísla účtu, 
iv) miesto a názov Diela, 
v) číslo Zmluvy, dátum jej uzatvorenia, 
vi) zdaniteľné obdobie, 
vii) deň vystavenia, odoslania a deň splatnosti faktúry, 
viii) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa. 

5. K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné prílohy:  
i) krycí list faktúry, 
ii) schválený súpis vykonaných prác. 

6. Faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 14 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a 
prevzatí Diela. 

7. V prípade, ak faktúra Zhotoviteľa nebude obsahovať náležitosti v zmysle predchádzajúcich bodov 
tohto článku Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, 
že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

8. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 
 
 

V. 
Čas plnenia 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch podľa harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 

Zmluvy, maximálne do 30 pracovných dní od odovzdania staveniska a najneskôr do 30.10.2019 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) prevziať stavenisko – miesto realizácie Diela v lehote podľa harmonogramu prác, 
b) začať stavebné práce do 3 pracovných dní od prevzatia staveniska, 
c) uvoľniť stavenisko do 3 pracovných dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. 
3. V prípade porušenia povinností uvedených v bode 2 tohto článku Zmluvy má Objednávateľ nárok 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 € (slovom päťdesiat eur) za každý deň omeškania. 
 

 
VI. 

Vykonanie Diela 
 

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť kompetentného zástupcu na stavenisku v prípade, že 
nie je na stavenisku prítomný on sám. 

2. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, 
skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou 
formou. 

3. Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpísania Zmluvy predložiť Objednávateľovi fotokópie dokladov 
o svojej odbornej spôsobilosti, ako napríklad fotokópie živnostenského listu alebo osvedčenia 
oprávňujúce Zhotoviteľa k realizácii Diela. 

4. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov 
Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný 
túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi, a ten je povinný sa do 5 pracovných dní 
písomne vyjadriť k oznámeniu o zmene subdodávateľa, inak platí, že zmenu schválil.  

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že 
i) prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie Diela a nemá k nim žiadne 

námietky, 
ii) všetky požadované výkony a stavebné práce sú mu jasné a nemá k nim žiadne námietky, 
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iii) na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný realizovať 
Dielo bez vád, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených 
termínoch a kvalite. 

6. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko – miesto zhotovenia Diela podľa 
harmonogramu prác bez práv tretích osôb. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na 
svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne a výrobné priestory na 
zariadenie staveniska na vlastné náklady.  

8. Všetky dočasné zariadenia, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá 
a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác bude dodané, nainštalované a správne a 
bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť zhotovovanie Diela podľa Zmluvy. Náklady sú 
súčasťou zmluvnej ceny. 

9. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých 
tretím osobám a na veciach pri realizácii prác ktoré boli zapríčinené zhotoviteľom .  

10. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez predchádzajúcej dohody 
s Objednávateľom. 

11. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela. 

 
 

VII. 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

 
1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. 
2. Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo je splnený odovzdaním a prevzatím Diela Objednávateľom v 

súlade s týmto článkom Zmluvy. 
3. Prevzatím Diela Objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa. 
4. Zhotoviteľ je povinný minimálne 3 dni vopred písomne oznámiť Objednávateľovi, kedy bude Dielo 

pripravené na odovzdanie a prevzatie. 
5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v preberacom konaní: 

a) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením, 
b) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác, 
c) vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov. 

6. Neodovzdanie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v bode 5. tohto článku je dôvodom na 
odmietnutie prevzatia Diela Objednávateľom.  

7.  O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude 
obsahovať: 
a) základné údaje o Diele, 
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela, 
c) súpis zistených vád a nedorobkov, 
d) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov, 
e) zoznam odovzdaných dokladov, 
f) prehlásenie o odovzdaní Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom, 
g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania, 
h) prípadný termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko, 
i) dátum, 
j) podpisy oprávnených osôb. 

8.  V prípade výskytu vád (s výnimkou drobných vád a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojení s 
inými nebránia a nesťažujú užívanie Diela a neznižujú jeho hodnotu) nie je Objednávateľ povinný 
Dielo prevziať. 
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VIII. 
Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi dohodnuté 

vlastnosti, že spĺňa všetky technické parametre, že Dielo bolo vykonané podľa osvedčených 
technológií a podľa záväzných technických noriem, v súlade s hygienickými, ekologickými, 
protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo 
nemá žiadne vady. 

2. Záručná doba na Dielo je pri prácach 3 roky a dodaných materiáloch minimálne 3 roky, a to podľa 
záruky výrobcu materiálu. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a 
prevzatí Diela. 

3. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád: 
i) do 24 hodín pri vadách brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pri ktorých hrozí 

bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na majetku, 
ii) do 5 pracovných dní pri ostatných vadách. 

4. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v lehote 5 dní, ak je to technologicky možné, ak 
sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

5. Vady Diela reklamované u Zhotoviteľa v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný odstrániť 
bezodplatne.  

6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik, 
ktorých popiera, ktorých odstránenie neznesie odklad. 

7. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili počas 
vykonávania Diela, pri odovzdaní a prevzatí Diela a počas záručnej doby, a to písomnou formou. 

8. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené vady ktoré sú zrejmé, že sú zapríčinené jeho 
vinou a tieto skutočnosti sú zaznamenané riadne a včas alebo ak Zhotoviteľ začne odstraňovať ale 
neodstraňuje ich riadne, resp. je zjavné, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má 
Objednávateľ právo vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa. 
 

 
IX. 

Zmluvné pokuty 
1. V prípade: 

i) nedodržania termínu zhotovenia Diela, 
ii) nedodržania termínov podľa harmonogramu prác, 
iii) omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním Diela 

 má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania. 
2. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. 
3. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok 

zo Zmluvy. 
 

X. 
Zodpovednosť Zhotoviteľa a ochrana zdravia pri práci  

 
1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu. 
2. Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov alebo 

zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek 
dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, aby Dielo 
vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
 i)  dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku,  
 ii)   vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami, 
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i) minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, 
prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov. 

4. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho 
činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, 
a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu 
technických zariadení a objektov. 
 

XI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou 

po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. 
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení podľa § 47a Občianskeho zákonníka.  
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona NR SR č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením týmto vyjadrujú 
súhlas. Objednávateľ sa zaväzuje Zmluvu zverejniť na svojom webovom sídle do 14 dní odo dňa 
jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

4. Ostatné právne vzťahy, výslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponecháva Objednávateľ 
a jeden Zhotoviteľ. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
Príloha č. 1 – Výkaz výmer-rozpočet 
Príloha č. 2 –Časový harmonogram  
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia a preto zmluvu na 
znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú. 
 
 
 

V Hamuliakove, dňa ___________2019  V Hamuliakove, dňa __________2019 
 
 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ:  
  
 
 
 
_________________________   _________________________ 
Obec Hamuliakovo       
Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka    


