
Z M L U V A    O    D I E L O 
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

 

 

Článok 1.  ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Objednávateľ:  

Názov: Gymnázium Andreja Sládkoviča    

Sídlo: M. R. Štefánika 8, Krupina   

          Zastúpený:  Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy   
IČO:  160644   

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

Číslo účtu: SK85 8180 0000 0070 0039 1066   

Telefón:  0455519212   

E – mail:  gaska@gymsladka.sk   

 

 

 

 

1.2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:  

Sídlo:        

Štatutárny zástupca:  

IČO:      

Bankové spojenie: 

Číslo účtu:    

Telefón:     

E – mail:     

 

 

PREAMBULA 
 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania – prieskumu trhu v zmysle § 3 

ods.3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“). 

 

 

 

Článok 2.  PREDMET ZMLUVY 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby: „Oprava oporného múrika“ 

22..22..  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa 

ssttaavveebbnnéé  pprrááccee--  ssaannáácciiaa  hhaavvaarriijjnnééhhoo  ssttaavvuu  ooppoorrnnééhhoo  mmúúrriikkaa  vv  aarreeáállii  šškkoollyy  GGyymmnnáázziiaa  AAnnddrreejjaa  

SSllááddkkoovviiččaa  ..  

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo 

dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu 

známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými 

kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné. 

 



 

 

 

Článok 3.  ČAS PLNENIA 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy. S plnením 

predmetu zmluvy začne po podpise zmluvy. Dielo bude zhotoviteľom ukončené podľa 

náročnosti vykonávaných prác a v čase potrebnom na jeho dokončenie,  najneskôr do 15.08. 

2020. 

3.2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni 

alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. 

V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy 

alebo diela z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 5 dní, považuje sa toto omeškanie 

alebo nesplnenie si povinnosti  za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 

 

 

 

Článok 4.  CENA PREDMETU ZMLUVY 

 

4.1.    Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3  

          zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna. 

4.2.    Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela. 

4.3.    Cena diela v mene Euro je:  

a) Cena bez DPH 27 825,67.  

b) DPH 20 %    5 565,13  

c) Cena vrátane DPH 33 390,80  

4.4.    V celkovej zmluvnej cene, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, sú započítané všetky 

          náklady spojené s realizáciou diela, dopravou, likvidáciou všetkých vzniknutých odpadov,     

          odovzdaním diela bez chýb a odovzdaním všetkých potrebných dokladov pre vydanie         

          kolaudačného rozhodnutia. 

 

 

 

 

Článok 5.  PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1. Zhotoviteľ bude fakturovať vykonané práce po dokončení diela, ktoré prevzal a odsúhlasil  

 objednávateľom. 

5.2. Lehota splatnosti faktúry bola vzájomne dohodnutá 30 dní odo dňa doručenia faktúry      

           objednávateľom. 

5.3. Faktúra zaslaná zhotoviteľom k preplateniu musí mať náležitosti daňového dokladu a výkaz  

          realizovaných prác. 

 

 

 

 

 

 

 



Článok 6.  ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude  zhotovený v súlade so záväzkami 

tejto zmluvy, podľa  technických noriem a všeobecne záväzných platných právnych  predpisov a  

bude spôsobilý k zmluvnému účelu.  

6.2.     Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode 6.1. tejto zmluvy.  

6.3.    Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby pre predmet zmluvy má objednávateľ právo  

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela najneskôr v čase uvedenom v 

bode 6.5. tejto zmluvy.  

6.4.  Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez  zbytočného odkladu po 

tom, čo ich zistil, najneskôr do troch (3) dní od ich zistenia.  

6.5. Zhotoviteľ  je povinný do troch (3) dní po uplatnení  oprávnenej reklamácie, predložiť 

objednávateľovi písomný  návrh spôsobu odstránenia vady a vadu diela odstrániť do sedem (7) 

dní od uplatnenia reklamácie  objednávateľom.  

6.6.  V prípade vady diela, u ktorej je čas potrebný na odstránenie dlhší ako lehota uvedená v bode 6.5., 

zhotoviteľ je povinný do troch (3) dní po uplatnení  oprávnenej reklamácie dohodnúť s 

objednávateľom písomnou formou spôsob a termín odstránenia vady diela.  

6.7.  Vady  a  nedorobky  diela, ktoré  sú  zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je objednávateľ   

povinný uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady a 

nedorobky v čase dohodnutom v tomto zápise.  

6.8.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, vzniknuté po čase,  uvedenom v čl. III bod 3.1. tejto zmluvy, 

ak boli tieto vady  spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa.  

6.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany 

objednávateľa.  

6.10. Doba záruky je 6 rokov odo dňa odovzdania dokončeného diela objednávateľovi. Pre dodávky 

špeciálnych materiálov, zariadení a technológií, u ktorých výrobca predpisuje kratšiu záručnú 

dobu ako 5 rokov, platí  doba záruky predpísaná výrobcom. Termín ukončenia záručnej doby 

bude uvedený v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela.     

 

 

 

Článok 7.  ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY  Z OMEŠKANIA  

  

7.1.  Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na nasledovných pokutách:  

- zmluvnú pokutu za omeškanie zhotoviteľa z povinností včas dodať predmet zmluvy môže    

objednávateľ účtovať vo výške   0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý  začatý deň 

omeškania.  

- úrok za omeškanie s platením faktúry v termíne splatnosti môže zhotoviteľ vyúčtovať vo 

výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.  

7.2. Uplatnením uvedených sankcií nestráca žiadna zmluvná strana nárok na náhradu škody 

zavinenej druhou stranou.  

 

 

 

 

 

 



Článok 8.  ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 
8.1. Zhotoviteľ  odovzdá  a objednávateľ  preberie  riadne dokončené dielo.    

8.2. Zhotoviteľ  je   povinný   pred  odovzdaním diela písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr  päť 

(5) dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.  

8.3. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, 

súpis  vád  a nedorobkov  diela,  zistených  pri  preberacom  konaní s určením termínu na ich 

odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo  preberá a pokiaľ 

nie, z akých dôvodov.   

8.4. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedení do prevádzky a 

jeho riadnemu užívaniu.  

8.5. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.  

8.6. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu 

odstráni zhotoviteľ v stanovenej lehote. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí objednávateľ určí 

svojho zástupcu, ktorý umožní prístup na miesta prípadných vád a ktorý vydá potvrdenie o 

odstránení vád a nedorobkov.  

8.7. Na zrealizované stavebné práce zhotoviteľ predloží  príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných 

materiálov a výrobkov a vykoná príslušné skúšky v rozsahu STN. Zhotoviteľ zabezpečí všetky ďalšie 

doklady súvisiace s vykonanými stavebnými prácami.  

 

 

 

Článok 9.  OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
9.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II tejto zmluvy a  bude  pri  jej 

plnení postupovať  s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať  všeobecne záväzné platné 

právne predpisy, technické normy a  podmienky tejto zmluvy.  

9.2. Zhotoviteľ  je  povinný  prizvať  objednávateľa  na prevzatie prác, v opačnom prípade zodpovedá 

za prípadné škody.  

9.3. Počas realizácie diela, zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti 

objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný 

uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia 

nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody, bude objednávateľ vychádzať z 

ceny nehnuteľnosti a jej vybavenia v čase poškodenia.   

 

 

 

 

 

Článok 10.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

Platnosť a účinnosť nadobúda dňom  podpísania obidvomi zmluvnými stranami.  

    

10.1. Objednávateľ    môže     okamžite    od    zmluvy    odstúpiť,   ak    zhotoviteľ  zabuduje a použije 

nekvalitný materiál,  bezdôvodne    predlžuje    čas    plnenia  a    podstatne    porušuje  ďalšie 



povinnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy objednávateľ oznámi zhotoviteľovi 

bez  zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení  zmluvy dozvedel.  

10.2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď sa pre  zhotoviteľa stalo plnenie zmluvných 

povinností celkom  nemožným, a to bez zavinenia objednávateľa.  

10.3. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od  zmluvy, má právo požadovať od druhej 

zmluvnej strany  náhradu škody  (okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc ).  

10.4. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a 

ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR. Týmito predpismi sa riadia aj 

vzťahy neupravené  v tejto zmluve.  

10.5. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou písomných dodatkov, ktoré sa 

po súhlasnom obojstrannom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy.  

10.6. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých  objednávateľ  obdrží  2 výtlačky  a  zhotoviteľ 2  

výtlačky.  

   

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli  oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za 

inak,  jednostranne nevýhodných podmienok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za objednávateľa:  

 

V Krupine 

dňa ...................................    

 

          

 

 

 

Za zhotoviteľa: 

 

V ................................................ 

dňa ..................................... 

              

         

 

 




