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 ZMLUVA O DIELO 

                uzatvorená podľa ustanovenia § 536 až 565 obchodného zákonníka  

Článok I. 

Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:                Obec Záhorská Ves 
Sídlo Obecného úradu:      Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves                      
Kontaktná osoba:            JUDr. Boris Šimkovič, starosta obce 
IČO:                         00305219 
Telefón:                      034/7780385   
Telefón-fax:                  034/7780211     
E-mail                urad@zahorskaves.sk 
Webová stránka:             www.zahorskaves.sk                                   

(ďalej len "objednávateľ") 

 

a 

 

Zhotoviteľ:    

Adresa sídla:     
Zapísaný v:    

Zastúpený:    
IČO:     
IČ DPH:    

DIČ:     

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

Bankové spojenie:                

Číslo účtu:     

E-mail:      

(ďalej len "zhotoviteľ") 

 

 
 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo ako výsledok prijatia ponuky zhotoviteľa (uchádzača) 

objednávateľom (verejným obstarávateľom) v podlimitnej  zákazke na uskutočnenie stavebných prác na 

predmet zákazky: "Stavba Materskej školy – Záhorská Ves, I. etapa - Nadstavba“,                                                                             

(ďalej "dielo" alebo "stavba"),ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela v rozsahu vymedzenom 

predmetom tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje k jeho prevzatiu a k zaplateniu dohodnutej ceny za 

jeho zhotovenie. 

 

Článok II. 

 Predmet plnenia a účel zmluvy 

 

2.1. Názov diela : Stavba Materskej školy – Záhorská Ves, I. etapa - Nadstavba 

2.2. Miesto zhotovenia : Záhorská Ves 

2.3. Druh a  rozsah predmetu zákazky je určený zmluvou, ktorej neoddeliteľnými  a označenými      

          prílohami sú technické špecifikácie a vyplnený výkaz výmer.  

2.4 Zmeny projektovej dokumentácie, ktoré menia funkciu a rozsah predmetu zákazky a spôsob  

          realizácie, môže požadovať iba objednávateľ a musia byť upravené v dodatku k zmluve. 

 

2.5.   Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu zákazky, je zhotoviteľ na  

          požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, termíne  
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          a ceny, s výnimkou prípadov, keď zhotoviteľ nie je na takéto práce vybavený alebo oprávnený. 

2.6.    Zmluva a všetky zmluvné dokumenty musia byť vypracované v slovenskom jazyku a všetky  

          hodnoty, výmery, hmotnosti budú označené tiež v slovenskom jazyku a v metrickom formáte. 

 

Článok III. 

Doba plnenia 

 

3.1     Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok v lehote do 3 mesiacov od podpisu tejto zmluvy o dielo.  

 

3.2   Plnenie predmetu zákazky je zhotoviteľ povinný vykonať v lehote uvedenej v ponuke, vrátane 

preberacích konaní, vykonaní revízií (s revíznymi správami) a zabezpečení ďalších dokladov 

potrebných k riadnemu užívaniu príslušných technologických celkov a predmetu zákazky ako 

celku. 

 

3.3   Zhotoviteľ bez meškania písomne informuje objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni 

alebo sťažuje plnenie predmetu zákazky, a ktorá má vplyv na zmluvné termíny plnenia predmetu 

zákazky. Ak dôjde k zdržaniu plnenia predmetu zákazky, je zhotoviteľ povinný preukázať, že bolo 

vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. Týmto nie sú dotknuté povinnosti podľa § 551 a 552 

Obchodného zákonníka. 

 

3.4   Ak bude plnenie predmetu zákazky zastavené z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ má 

právo vyúčtovať: 

 

3.4.1. práce vykonané podľa zmluvy o dielo a 

3.4.2. prípadne ďalšie náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli pri plnení predmetu zákazky. 

 

3.5. Ak trvá toto prerušenie plnenia viac ako 1 mesiac, môže každá zmluvná strana po uplynutí tejto  

doby od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ je povinný uhradiť náklady súvisiace s vyprataním 

        a na konzerváciu vykonaných prác, pokiaľ úhrada nie je započítaná v už realizovaných prácach.  

        Objednávateľ je povinný prevziať a uhradiť zhotoviteľovi všetko, čo bolo na realizáciu predmetu  

        zákazky pripravené, resp. objednané, a zhotoviteľ preukáže, že to nemôže inde použiť. 

 

 

Článok IV. 

Zmluvná cena 

 

4.1.    Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, podľa zákona NR  

          SR č. 18/1996 Z.z. o cenách. 

          Cena celkom (zmluvná cena) dohodnutá v zmluve je uvedená vrátane DPH. 

          Všetky náklady súvisiace so zhotovením predmetu zákazky sú zahrnuté v cene celkom (zmluvná  

          cena). 

   Zmluvná cena za zhotovenie diela uvedeného v článku II. tejto zmluvy je cena pevná a činí : 

  Cena  bez DPH                      € 

  DPH 20%                               € 

  Cena s DPH                          € 

 Slovom:  

DPH bude v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení 
fakturovaná vo výške platnej v čase vystavenia faktúry. 

 
4.2   Zmluvná cena je  dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami a zahŕňa všetky práce a dodávky     

v zmysle predloženého výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto zmluvy.  
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4.3   Zhotoviteľ za evidentnú chybu projektanta nezodpovedá. 

 

4.4.   Zmeny súvisiace so zhotovením  predmetu zákazky, t.j. obmedzenie alebo rozšírenie predmetu  

        zákazky, vyplývajúce so zmeny projektovej dokumentácie sú podkladom pre rokovanie o zmene    

        ceny a platobných podmienkach s tým súvisiacich, po dohode obidvoch zmluvných strán, formou  

        písomných dodatkov k zmluve. 

 

4.5.  V prípade, ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa vykoná práce nad rámec zmluvy, odchylne od  

        projektovej dokumentácie, ktoré objednávateľ nebude akceptovať, je zhotoviteľ povinný ich  

        bezodplatne a bezodkladne odstrániť. 

 

 

Článok V. 

 Projektová dokumentácia 

5.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi 2 pare projektovej dokumentácie. 

 

 

Článok VI. 

Zmluvné záruky a kvalita diela 

 

6.1.  Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, t.j. všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, 

ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, musia byť dodané kompletne  v zmluvnej  kvalite,  

zodpovedajúcej  schválenému  projektu, použitým a dohodnutým materiálom a zmluvne 

dohodnutému charakteru diela, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia 

zodpovedať platným STN EN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky v zmysle zákona 

č. 142/1991 Zb., a ďalším platným právnym predpisom. To isté sa vzťahuje i na výrobky, zariadenia 

a dodávky dodávateľov zhotoviteľovi, ktorých použitie je povolené v SR. Zhotoviteľ zodpovedá za 

úplné a kvalitné prevedenie a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch stanovených 

v projektovej dokumentácii, v ustanoveniach tejto zmluvy a jej príloh a v ustanoveniach dotknutých 

právnych predpisov. 

6.2 Zhotoviteľ poskytne na dielo podľa tejto zmluvy záruku za riadne vykonanie prác, vrátane použitých 

materiálov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia prác potvrdených dohodnutým spôsobom a jej 

dĺžka je ...... mesiacov. Záručná lehota sa vzťahuje na rozsah prác uvedených v zmluve o dielo. 

V opačnom prípade sa predpokladá, že sa vzťahuje predmet zákazky ako celok. 

6.3 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zákazky zodpovedá v dobe prevzatia výsledku určenému 

v zmluve (§ 560 ods. 1 Obchodného zákonníka), že zodpovedá príslušným technickým predpisom 

a normám (§47 Stavebného zákona), a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo 

schopnosť jeho používania predpokladaným alebo obvyklým účelom. 

6.4 Pokiaľ má vada pôvod v plnení príkazu objednávateľa, v použití objednávateľom dodaných hmôt, 

materiálov, stavebných dielcov alebo vo vlastnostiach prác a dodávok iného zhotoviteľa, ktoré sa 

vykonali skôr a zhotoviteľ na tieto vady upozornil, zhotoviteľ za tieto vady nezodpovedá. Zhotoviteľ 

však za ne zodpovedá, keď objednávateľa neupozornil (§551 Obchodného zákonníka) na možnú 

závadnosť v zmysle svojich povinností (§561 Obchodného zákonníka) 

 

6.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie 

na náklady zhotoviteľa, pričom ich úhradu môže odpočítať z pohľadávky zhotoviteľ. 
 

 

6.6 Ak nie je odstránenie vád možné alebo si  vyžaduje neprimerane vysoké náklady a zhotoviteľ ich 

preto odmietol odstrániť, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny (§ 436 ods.2, druhá veta a § 

437 ods.5 Obchodného zákonníka). 
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Článok VII. 

 Platobné podmienky 

 

7.1 Objednávateľ bude platiť dojednanú zmluvnú cenu diela na účet zhotoviteľa spôsobom uvedeným 

v nasledujúcich ustanoveniach. 

 

7.2 Objednávateľ neposkytuje zálohové platby. 

 

 

7.3 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie predmetu zákazky 

 

          po jeho splnení, prostredníctvom dohodnutých splátok nasledovne: 

          7.3.1. Splátky budú uhradené po ukončení jednotlivých celkov, dohodnutých objednávateľom    

                   a zhotoviteľom v harmonograme prác, v dohodnutej výške, na základe čiastkových faktúr so  

                   splatnosťou 30 dní. Výška platieb za jednotlivé celky budú vyčíslené vrátane DPH. 

 

         7.3.2. Základ týchto splátok bude znížený o čiastku 10%, zo sumy bez DPH čiastkovej faktúry ako     

                  zádržné. 

 

        7.3.3. Zádržné uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po podpísaní záverečného preberacieho protokolu  

                  vo výške 5% a zostávajúcich 5% po 6 mesiacoch od odstránenia poslednej záručnej  

                  reklamácie. 

7.4 Súčasťou každej čiastkovej faktúry bude výkaz vykonaných prác jednotlivých etáp, vyhotovený 

zhotoviteľom a čiastkový protokol o odovzdaní a prevzatí vykonaných prác, podpísaný obidvoma 

zmluvnými stranami. Zhotoviteľovi bude uhradená v čiastkovej faktúre len tá čiastka za materiál, 

ktorý bol v predmetnej etape zabudovaný. 

7.5 Po ukončení všetkých prác zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru, v ktorej bude vyúčtovanie prác 

a DPH k celkovej zmluvnej cene. 

7.6 Faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúry budú obsahovať 

nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ich v lehote splatnosti vrátiť 

zhotoviteľovi na prepracovanie. Zhotoviteľ vystaví novú faktúru s novou lehotou splatnosti 
 

 

7.7. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia faktúrovať 

objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác k predmetnému dňu 

a to podielom z dohodnutej zmluvnej ceny podľa ods. 4.1. 

 

7.8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže uplatniť zhotoviteľ voči   

objednávateľovi ročný úrok z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka z hodnoty faktúry,  

         na ktorú sa vzťahuje omeškanie (nie z celkovej zmluvnej ceny). 

7.9. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa. 

7.10 Úhrady čiastkových faktúr nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a nie sú dokladom 

o prevzatí prác a dodávok. 

 

 
Článok VIII 

Postup a organizácia práce 

 

8.1.  Zhotoviteľ vykoná všetky práce s odbornou starostlivosťou pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, 

zmluvných termínov, harmonogramu, dohôd o postupnom dokončovaní diela, koordinácii prác 

s ďalšími subdodávateľmi a súbežnej prevádzky objednávateľa. Pri zabezpečovaní postupu prác je 
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zhotoviteľ povinný dbať o oprávnené záujmy dotknutých vlastníkov nehnuteľností a stavieb 

v mieste zhotovovaného diela. 

 

8.2.    Podklady pre uzavretie zmluvy :  

Podklady a doklady, potrebné podľa platných predpisov a dohôd zmluvných strán, musí 

objednávateľ odovzdať zhotoviteľovi v termíne a rozsahu dohodnutom v zmluve. 

 

8.3.   Stavenisko je priestor určený na zhotovenie predmetu zákazky a vyznačený v projektovej    

  dokumentácii. Odovzdanie staveniska musí byť bez práv tretích osôb a uskutočňuje sa písomnou  

          formou.  

          Zhotoviteľ je povinný o odovzdaní staveniska vyhotoviť zápisnicu. Súčasťou zápisnice  

          musí byť záznam o pôvodnom stave komunikácií, požiarnych objektov, rozvodov, káblov, kanálov  

          a ostatných inžinierskych sietí alebo iných objektov a zariadení, ktorý musí byť odsúhlasený  

          objednávateľom. 

Pre zriadenie staveniska, jeho usporiadanie, vybavenie a likvidáciu je potrebné dodržiavať 

ustanovenia osobitných predpisov. 

 

8.4.    Vytyčovacie a meračské práce, potrebné na zhotovenie predmetu zákazky, zabezpečuje zhotoviteľ  

          odborne spôsobilými osobami a zodpovedá za: 

 

8.4.1.    presné vytýčenie všetkých objektov vo vzťahu k základným smerovým a výškovým  

                       pevným bodom, 

8.4.2.    správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov, 

8.4.3.    zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov vo vzťahu 

                       k vyššie uvedenej zodpovednosti za meračské a vytyčovacie práce. 

 

Pokiaľ sa v priebehu zhotovovania predmetu zákazky zistia nesprávne údaje o polohe, výške, 

rozmeroch alebo umiestnení ktorejkoľvek časti predmetu zákazky, je zhotoviteľ povinný takú vadu 

na vlastné náklady odstrániť, či už k náprave bol vyzvaný alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla 

použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných objednávateľom, potom náklady na 

odstránenie chyby nesie objednávateľ (§ 551 ods. 1 obchodného zákonníka). 

 

Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržovať všetky pevné smerové a výškové body, zameriavacie 

konštrukcie a ďalšie predmety, prípadne označenia pre vytýčenie. 

 

8.5.    Výkresy, výpočty, revízne správy a výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady, ktoré má  

          zhotoviteľ zabezpečiť podľa zmluvy, technických špecifikácií alebo remeselných zvyklostí,    

          príslušných pre predmet zákazky, musí zhotoviteľ po vyzvaní predložiť objednávateľovi včas na  

          prerokovanie bez zbytočného odkladu. 

 

8.6. Všetky doklady a informácie sa považujú za dôverné a nesmú byť bez súhlasu zhotoviteľa  

         zverejnené alebo použité na iné než dohodnuté účely. Na požiadanie musia byť vrátené  

         zhotoviteľovi, ale objednávateľ má právo ich používať po dobu potrebnú na preverenie vyúčtovania  

         zhotoviteľa. 

 

 

Článok IX. 

Stavbyvedúci a stavebno-technický dozor, Stavebný denník 

 

9.1 Zhotovenie predmetu zákazky musí byť vykonané podľa zmluvných ustanovení a na profesionálnej 

úrovni a odborne spôsobilými osobami. Ak boli určené osobitné technické podmienky pre voľbu 

materiálov a výrobkov pri zhotovovaní predmetu zákazky, musia byť dodržané. 
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Výrobky, materiály a stavebné dielce určené na zhotovenie predmetu zákazky musí zhotoviteľ 

dodať bez akýchkoľvek práv tretích osôb. 

 

9.2     Zhotoviteľ je povinný udržovať všetky nástroje, zariadenia, stroje, výstuhy výkopov a pod., potrebné 

pre zhotovenie predmetu zákazky v náležitom stave, udržiavať všestranný poriadok na mieste 

zhotovenia predmetu zákazky a zabezpečí koordináciu svojich podzhotoviteľov. 

9.3  Zhotoviteľ berie na vedomie, že vykonávaním funkcie stavebno-technického dozoru objednávateľa  

bude poverená zodpovedná osoba. Meno tejto zodpovednej osoby bude zapísané pri započatí 

stavebných a montážnych prác do stavebného denníka zhotoviteľa. 

9.4  Zhotoviteľ poverí vykonávaním funkcie stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie diela v 

súlade so znením tejto zmluvy. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú 

dobu plnenie záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá stavebný zákon 50/1976 Zb. v 

znení neskorších predpisov, a to výhradne v slovenskom jazyku. Objednávateľ je oprávnený 

sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko, ak to vyžaduje povaha záznamu v 

stavebnom denníku. V prípade, že zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je 

povinný túto skutočnosť v zázname uviesť. 

 

9.6  Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri zhotovovaní predmetu zákazky vykonáva stavebný 

dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, do dielní a skladov, kde sa zmluvné výkony a ich 

súčasti realizujú alebo skladujú. Tiež majú prístup na uvedené pracoviská aj iné objednávateľom 

poverené osoby, ktoré sa jeho poverením preukážu. Na vyžiadanie musia byť objednávateľovi 

alebo ním povereným osobám predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady, súvisiace s 

predmetom zákazky, ako aj výsledky kontrol kvality (atesty). S informáciami a podkladmi 

označenými zhotoviteľom za jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne. 

 

  Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce,  

  nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za 

9.6.1. prípadné vady, nedorobky, ak bol na ne objednávateľom upozornený a 

9.6.2. za vykonávanie vlastných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne zhotovenie predmetu 

zákazky. 

 

9.7 Stavebno-technický dozor objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich   

akosť a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. 

  

9.8 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia všetkých vád a nedorobkov 

diela. Stavebný denník bude umiestnený po dobu zhotovovania diela na stavbe 

u objednávateľa, poprípade u preukázateľne poverenej zodpovednej osoby. 

 

9.9 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu výstavby kedykoľvek počas pracovnej 

doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných zmien. Objednávateľ a zástupcovia 

ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho 

výpisy. Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami. Pripomienky objednávateľa 

k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre zhotoviteľa záväzné. 

 

9.10  Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené so zhotovením predmetu zákazky na vlastnú zodpovednosť 

podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. 

  

9.11  Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné na zhotovenie predmetu 

zákazky, v stavebnom denníku alebo iným, právne relevantným spôsobom. Pritom musí 

rešpektovať projektovú dokumentáciu a technologický postup prác. 

 

9.12  Stavbyvedúci nevykoná zmeny žiadnych prác a postupov bez súhlasu stavebného dozoru. 

 

9.13 Objednávateľ môže organizovať kontrolné dni. Objednávateľ pozýva účastníkov, vyhotovuje 

zápisnicu z kontrolného dňa, ktorú podpisujú všetci prítomní účastníci a v čo najkratšej dobe ju 
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pošle zhotoviteľovi a ďalším účastníkom kontrolného dňa. Obsah podpísanej zápisnice sa stáva 

pokynom pre zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný sa na kontrolnom dni zúčastniť, ak dostal pozvánku 

aspoň tri pracovne dni pred konaním kontrolného dňa. 

Ak v priebehu zhotovovania predmetu zákazky má zhotoviteľ odôvodnené námietky proti 

nariadenému spôsobu realizácie prác (napr. z hľadiska bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia), 

proti kvalite materiálov alebo výrobkov, dodaných objednávateľom alebo proti prácam a službám 

ostatných zhotoviteľov objednávateľa, musí bez zbytočného odkladu (podľa možnosti pred začatím 

prác) písomne oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi (§ 551 Obchodného zákonníka). V 

takomto prípade objednávateľ zodpovedá za poskytnuté údaje, pokyny, výrobky a práce. 

 

9.14  Zhotoviteľ nesmie predmet zákazky ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Zhotoviteľ 

zodpovedá za celú činnosť, za porušenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinností 

podzhotoviteľov pri zhotovovaní časti predmetu zákazky. 

 

Ak nie je dohodnuté inak, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na použitie alebo spoločné použitie: 

9.14.1. plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu, 

9.14.2. vybudované komunikácie, 

9.14.3. vybudované prípojky vody a energie, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné  

                práva. 

 

V prípade spoločného užívania znáša zhotoviteľ náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení a 

náklady na spotrebu vody a energie. Spotrebu vody uhradí na základe svojho vodomeru a 

elektrickú energiu na základe svojho elektromeru, umiestnené po dohode s objednávateľom. 

 

Ak sa zmluvné strany dohodnú na postupnom odovzdávaní častí predmetu zákazky, ustanovenie § 

554, ods. 5 Obchodného zákonníka sa vzťahuje aj na takto odovzdané časti predmetu zákazky. 

 

9.15  Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe 

budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť objednávateľovi doručená písomne 

najmenej tri pracovné dni vopred. Výzva sa môže tiež uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, 

pokiaľ taký zápis stavebný dozor objednávateľa podpíše. Ak sa objednávateľ na preverenie prác 

v určenej lehote nedostaví alebo sa nevyjadrí k prácam, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný 

uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom 

odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. Všetky 

použiteľné demontované zariadenia a materiály ponechá zhotoviteľ obstarávateľovi. 

 

Článok X.  

Kontrola prevedenia diela 

10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob prevedenia diela zhotoviteľom prostredníctvom 

stavebno-technického dozoru objednávateľa alebo oprávneným zástupcom objednávateľa, a to za 

prítomnosti starostu, alebo ním povereného pracovníka. 

10.2 Stavebno-technický dozor objednávateľa je oprávnený pri zistení závad v priebehu výkonu prác 

požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom. Odstránenie 

vád je zhotoviteľ povinný realizovať na svoje náklady a v určenej lehote. Zistené závady sa musia 

povinne zaznamenať do stavebného denníka, rovnako aj proces ich odstraňovania. 

 

10.3 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe 

budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť objednávateľovi doručená písomne 

najmenej tri pracovné dni vopred. Výzva sa môže tiež uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, 

pokiaľ taký zápis stavebný dozor objednávateľa podpíše. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v 

určenej lehote nedostaví alebo sa nevyjadrí k prácam, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný 

uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom 

odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. Všetky 

použiteľné demontované zariadenia a materiály ponechá zhotoviteľ obstarávateľovi. 
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10.4 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží túto povinnosť, je zaviazaný na základe výzvy objednávateľa a 

na svoje náklady odkryť zakryté konštrukcie, ak so zmluvnými stranami nebude uzatvorená iná 

dohoda, napr. o úprave záručnej lehoty, eventuálne zľave zo zmluvnej ceny diela. 

 

 
Článok XI. 

Poistenie a ochrana zdravia pri práci 

 

11.1 Poistenie: 

 
11.1.1. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa najneskôr 7 dní pred začiatkom prác predloženie  
                dokladu o uzavretí poistnej zmluvy na prípadné škody spôsobené pri plnení predmetu 
                zákazky. 
 

           11.1.2.  Zhotoviteľ sa musí poistiť bez toho, že by sa tým obmedzili jeho alebo objednávateľove  

                           povinnosti  alebo zodpovednosti: 

 

11.1.2.1. za predmet zákazky, vrátane všetkého materiálu skladovaného na stavenisku,  

               ktorý bude použitý na jeho zhotovenie, vrátane nákladov na dopravu, clo,  

               montážnych výdavkov, spotrebovaných miezd a ostatných nákladov, 

 

                  11.1.2.2. na krytie nákladov na demoláciu (odpratanie a odvoz sute) potrebných  

                                 k oprave alebo  znovuzriadeniu poistnej veci postihnutej poistnou udalosťou,  

                                 vrátane hodnoty materiálov,   nákladov na dopravu, clo, montážne výdavky, 

                                 mzdy. 

 

11.2.  Poistenie musí byť 

 

 11.2.1. u zhotoviteľa odo dňa začatia prác do vydania protokolu o prevzatí všetkých prác  

             súvisiacim s    plnením predmetu zákazky a zároveň musí byť dojednané pre poškodenie  

             alebo zničenie poistených  vecí akoukoľvek náhodnou udalosťou, spôsobenou poistiteľným  

             nebezpečím, 

 

          11.2.2. dojednané pre poškodenie alebo zničenie predmetu zákazky, 

                      11.2.2.1. ktoré sa zistí počas záručnej lehoty, i keď poškodenie alebo zničenie vzniklo pred  

                                     jej účinnosťou, 

                       11.2.2.2. spôsobené zhotoviteľom pri vykonávaní jeho činnosti. 

 

 11.3.   Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením budú uhradené zhotoviteľom podľa jeho  

           zodpovednosti. 

 

11.4. Bezpečnosť a ochrana zdravia: 

11.4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje : 

                     11.4.1.1. dodržovať bezpečnostné , hygienické, požiarne a ekologické predpisy na  

                                    pracovisku, 

11.4.1.2. zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmyslu vyhlášky č. 374/1990 Zb.  

              SÚBP a zákona č. 124/2006 Z.z. a prevádzať sústavnú kontrolu nad  

               bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách objednávateľa 

11.4.1.3. minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä   

               hlučnosť, prašnosť, emisiu exhalátov zo spaľovacích motorov. 

                      11.4.1.4.Zhotoviteľ je si vedomý, že podľa § 421a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho     

                                     zákonníka v   znení neskorších predpisov zodpovedá aj za škodu spôsobenú  

                                     okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola  

                                     použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť. 

 

Článok XII. 
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Vlastníctvo diela a zodpovednosť za škody 

 

12.1    Zhotoviteľ je povinný vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia potrebné na 

odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 

 

12.2   Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, zodpovedá za škodu 

spôsobenú druhej strane. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane, zbaví 

sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda je spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť (§ 

374 ods. 1 Obchodného zákonníka). 

 

12.3   Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný 

sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škody na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli 

uvedené do pôvodného stavu. 

 

12.4   Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo ich 

poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania predmetov, prípadne svojvoľným uzavretím 

ciest, vodných tokov alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ. 

             Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na predmete zákazky spôsobenú vlastným zavinením počas       

             svojich pracovných postupov pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky,  

             ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na plnenie predmetu zákazky. 

12.5 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané, zostávajú jeho vlastníctvom  

a zhotoviteľ za ne zodpovedá, a je povinný objednávateľovi ich vrátiť po splnení svojho záväzku. 

Na túto jeho povinnosť nemá vplyv vrátenie faktúry zo strany objednávateľa, alebo prípadny spor 

medzi objednávateľom a zhotoviteľom vyplývajúci z tejto zmluvy. 

 

 

Článok XIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

 

13.1   Objednávateľ je povinný začať preberanie prác, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, na základe 

písomnej výzvy zhotoviteľa do 7 dní od jeho doručenia, pokiaľ sú tieto práce riadne dokončené. K 

písomnému oznámeniu o dokončení prác (§ 554 ods. 1 Obchodného zákonníka) zhotoviteľ priloží 

dokumenty požadované právnymi predpismi a dokumenty vyžiadané stavebným dozorom. 

 

13.2   Objednávateľ preberá písomne bez zbytočného odkladu dohodnuté ucelené časti predmetu 

zákazky, ktorých neskorším prevzatím by bolo znemožnené alebo obmedzené pokračovanie prác 

alebo znemožnená skúšobná prevádzka. 

 

13.3    Prevzatie predmetu zákazky alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre preukázateľné vady a 

nedorobky. Objednávateľ však môže prebrať predmet zákazky alebo jeho časť aj s prípadnými 

drobnými vadami a nedorobkami, pokiaľ tieto nebránia užívaniu predmetu zákazky. 

 

13.4   Prevzatím predmetu zákazky alebo jeho časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 

na objednávateľa (§ 554 Obchodného zákonníka). 

 

 

Článok XIV. 

Ostatné záväzky zhotoviteľa 

 

 

14.1   Zhotoviteľ je úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, prístroje, zariadenia, nástroje a 

materiály. Musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie ako aj udržiavanie a stráženie predmetu 

zákazky. 

 

14.2    Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k realizácii predmetu 

zákazky alebo jej častí pred poškodením alebo krádežou až do jeho protokolárneho odovzdania a 

prevzatia 
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Článok XV.  

Odstúpenie od zmluvy, zmena zmluvy  

 

15.1 Zmluvné strany môžu požadovať zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstúpiť za podmienok daných 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Tieto zmeny sa realizujú písomnými a 

očíslovanými dodatkami k tejto zmluve. 

 

15.2   Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy o dielo 

 

15.2.1. Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy o dielo (§ 345 a 346 Obchodného zákonníka) musí byť  

            oznámené objednávateľovi písomne. 

 

15.2.2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo (§ 344 a nasledujúce Obchodného  

           zákonníka), ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky všeobecne alebo v ustanovenej  

           lehote, alebo poruší povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo, alebo inak zhotoviteľovi  

           znemožní vykonávanie prác a zhotoviteľ si v zmluve o dielo vyhradil možnosť odstúpenia  

           od zmluvy o dielo. 

 

15.2.3. Zhotoviteľ môže od zmluvy o dielo odstúpiť ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou  

           dohodnutej platby po dobu viac ako jeden mesiac. 

 

15.2.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo, ak objednávateľ písomne bezvýsledne určil  

            dodatočnú primeranú lehotu na splnenie jeho záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy o dielo.  

            Objednávateľ je povinný prevziať nedokončené práce zápisnicou o prevzatí a uhradiť  

            neuhradené vykonané práce. 

 

15.3  Odstúpenie objednávateľa od zmluvy 

 

15.3.1. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy o dielo (§ 346 a 350 Obchodného zákonníka) musí  

            byť oznámené zhotoviteľovi písomne. 

 

15.3.2. Objednávateľ môže od zmluvy o dielo odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo 

            Obchodný zákonník. 

 

15.3.3. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj bez určenia dodatočnej primeranej lehoty, ak  

            ide o podstatné porušenie zmluvy o dielo (§ 345 ods. 2 obchodného zákonníka). 

           Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy o dielo, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len  

            v prípade, ak je určená dodatočná primeraná lehota na splnenie záväzku a zhotoviteľ svoj  

           záväzok nesplní. 

 

15.3.4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo, ak voči zhotoviteľovi je začaté konkurzné  

           konanie, alebo začatá likvidácia. Vykonané práce sa vyúčtujú po odpočte pohľadávok  

        objednávateľa. 

 

15.3.5. Pre pokračovanie prác na predmete zákazky si môže objednávateľ nárokovať za  

            primeranú úhradu vybudované zariadenia, lešenie a iné vybavenie, ktoré sa už  

            nachádzajú na stavenisku, ako i dodané hmoty a dielce. 

 

15.3.6. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi predložiť kalkuláciu vzniknutých viac nákladov a  

            svoje nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy o dielo. 

 

15.3.7. Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy o dielo pripraviť  

            vykonané práce na prevzatie a požiadať o ich prevzatie. Súčasne je povinný predložiť  

            overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok. 

 

15.3.8. Ak vzniklo objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty ešte pred odstúpením od 

           zmluvy o dielo, môže požadovať jej zaplatenie len za dobu do odstúpenia od zmluvy o  

           dielo. 
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Článok XVI.  

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

16.1  Pre zmluvné pokuty a úroky z omeškania platia ustanovenia Obchodného zákonníka.  Zaplatenie 

zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť uhradiť poškodenému škodu. Zmluvná pokuta za 

prekročenie termínu zhotovenia predmetu zákazky sa vypočíta vo výške 0,05% zo sumy 

predmetnej čiastkovej faktúry, za každý týždeň omeškania. Úrok z omeškania za úhrady splátok 

objednávateľom je 0,05% zo sumy predmetnej čiastkovej faktúry, za každý týždeň omeškania. 

 

16.2  Ak zhotoviteľ neodstráni vady predmetu zákazky, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú       

pokutu vo výške 17,00 € za každú vadu a deň omeškania. 

 

 

Článok XVII.  

Spory 

 

17.1. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné 

skúšobné postupy (§ 47 Stavebného zákona) a prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa 

použili pri skúškach, prípadne metód, môže každá zmluvná strana po predchádzajúcom 

upozornení druhej zmluvnej strany, dať vykonať materiálovo-technické preskúšanie štátnym alebo 

štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. 

 

17.2. Všetky neplnenia zo strany zhotoviteľa majú za následok zadržanie a odloženie platieb. Zhotoviteľ   

bude mať lehotu 7 kalendárnych dní na to, aby oznámil doporučeným listom objednávateľovi 

prípadnú nezhodu vo veci, pričom je jeho povinnosťou dokázať opodstatnenie jeho stanoviska. 

 

17.3.  Nezhoda nemá vplyv na plnenie zmluvy o dielo do doby jej vyriešenia, t.j. zmluva o dielo platí v 

plnom rozsahu. Nezhody rozhoduje nezávislý spoločne dohodnutý expert, alebo súd. Dohodnutého 

experta navrhnú každou zmluvnou stranou určený zástupcovia. 

 

17.4.  V prípade, ak sa zhotoviteľ nepodriadi dohodnutým ustanoveniam zmluvy o dielo, alebo 

požiadavkám objednávateľa, môže objednávateľ zabezpečiť na náklady zhotoviteľa iné firmy, 

alebo odstúpiť od zmluvy o dielo a to všetko na riziká a nebezpečenstvá neplniaceho zhotoviteľa. 

Všetky možnosti uplatnenia náhrady škôd a zmluvných pokút nie sú tým dotknuté. 

 

 

Článok XVIII.  

Záverečné ustanovenie 

18.1 Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť   

nadobudne len v prípade kladného výsledku overenia procesu verejného obstarávania, najskôr v 

deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., nie však 

skôr ako po dni nadobudnutia účinnosti uzatvorenej zmluvy o dielo.  

 

18.2.   Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak sú podané písomne, očíslované a podpísané 

štatutárnymi zástupcami obidvoch strán. 

 

18.3     Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa budú riadiť, 

interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov. Strany sa 

zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním, to 

však nevylučuje ich právo obrátiť sa na príslušný súd. 

 

18.4    V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť 

zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné ustanovenie 

nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje, ak 

sa to neprieči obsahu a účelu tejto zmluvy, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve. 
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18.5     Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z čoho objednávateľ a zhotoviteľ obdržia dva 

podpísané exempláre. 

 

 

 

 

 

 

 

V.............................., dňa ....................                          V Záhorskej Vsi, dňa ................................. 

 

 

 

 

 

 

Za zhotoviteľa:  Za objednávateľa: 
                                          JUDr. Boris Šimkovič 
                  starosta obce 


