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Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:  Základná škola  

Sídlo:  Bystrany 13, 053 62 Bystrany  

Zastúpený:  Mgr. Júlia Čurillová 

Bankové spojenie:    Prima banka a.s., pobočka Spišská Nová Ves 

Číslo účtu:    7524963002/5600 

IČO:    35545984 

Zriaďovateľ:                Obec Bystrany, 053 62 Bystrany 121 

 

a 

                                        

Zhotoviteľ:      Ivan Žiga    

Sídlo: 053 62 Bystrany 50  

Zastúpený:   Ivan Žiga  

Bankové spojenie:  Unicredit Bank, pobočka Sp. Nová Ves  

Číslo účtu: 1208193002/ 1111  

IČO:  44928246  

DIČ:    1080921776 

 

uzavreli v súlade s ustanoveniami § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo: Stavebné práce na odvodňovacích 

kanáloch Základnej školy v Bystranoch – rekonštrukcia odvodňovacích kanálov 

v celkovej dĺžke cca 310 m – vybúravanie starých betónových dlaždíc, prehĺbenie kanálov, 

výmena starých dlaždíc za nové a oprava dvoch šácht so zabezpečením proti riziku úrazu 

v areáli ZŠ Bystrany.                              

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne, včas a v 

štandardnej kvalite a kvalite zodpovedajúcej Slovenským technickým normám vykonať pre 
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objednávateľa dielo uvedené v bode 2. tohto článku a objednávateľ sa zaväzuje za vykonané 

dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 

Dielom podľa tejto zmluvy sa rozumejú Stavebné práce na odvodňovacích kanáloch 

Základnej školy v Bystranoch – rekonštrukcia odvodňovacích kanálov v celkovej dĺžke cca 

310 m – vybúravanie starých betónových dlaždíc, prehĺbenie kanálov, výmena starých 

dlaždíc za nové a oprava dvoch šácht so zabezpečením proti riziku úrazu v areáli ZŠ 

Bystrany  podľa cenovej ponuky - rozpočtu doručeného dňa 22.07.2014, ktorý tvorí prílohu 

č. 1 tejto zmluvy. 

 

Čl. III  

Čas plnenia a miesto dodania 

1. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať a predmet diela odovzdať objednávateľovi 

Základnej škole Bystrany v mieste sídla objednávateľa. Objednávateľ potvrdí prevzatie 

predmetu diela podpisom oprávneného zamestnanca na preberacom protokole. 

2. Zhotoviteľ začne s vykonávaním diela 15.08.2014. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dokončené dielo 30.09.2014. 

4. Objednávateľ v dohodnutom čase realizácie diela bude spolupôsobiť tak, aby dielo 

bolo realizované plynulo bez zásahu tretích osôb. 

5. V prípade vzniknutých prekážok zo strany objednávateľa alebo prekážok vis major, 

ktoré budú brániť zhotoveniu diela, čas zhotovenia sa predĺži o dni, počas ktorých trvali 

prekážky. 

Čl. IV  

Cena diela a jej splatnosť 

1. Objednávateľ sa za riadne a včasné vykonanie diela zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi 

cenu 9 280,- EUR, bez príslušnej DPH, nakoľko zhotoviteľ nie je platcom DPH.  

2. Práce navyše nebudú zo strany objednávateľa akceptované a konečná cena 

faktúry bude totožná s predloženou cenovou ponukou a podľa bodu 1. čl. IV tejto 

zmluvy. 

3. Podkladom pre zaplatenie ceny za vykonanie diela bude faktúra vystavená 

zhotoviteľom po preukázateľnom riadnom a včasnom vykonaní diela na sumu v zmysle bodu 

1. tohto článku. Faktúra bude vystavená v štyroch rovnopisoch, pričom dva exempláre zašle 

zhotoviteľ objednávateľovi. Faktúra je splatná do 14 kalendárnych dní od jej doručenia 

objednávateľovi, a to prevodom na účet zhotoviteľa uvedený na faktúre. Ak faktúra nebude 

obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. v platnom znení, je 
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objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší 

plynutie lehoty splatnosti faktúry a až doručením opravenej alebo doplnenej faktúry začne 

plynúť nová lehota splatnosti. Preddavky na vykonanie diela sa poskytovať nebudú. 

Uhradením sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu diela prechádza na 

zriaďovateľa objednávateľa po jeho riadnom odovzdaní objednávateľovi.   

5. Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi riadne a včas dohodnutú cenu diela, môže 

zhotoviteľ požadovať od objednávateľa zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej 

sumy za každý, aj začatý deň omeškania. Úrok z omeškania je splatný v lehote určenej v 

písomnej výzve zhotoviteľa na jeho zaplatenie. 

6. Ak zhotoviteľ nedodá objednávateľovi dielo riadne a včas, môže objednávateľ 

požadovať od zhotoviteľa zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela 

za každý, aj začatý deň omeškania. Úrok z omeškania je splatný v lehote určenej v písomnej 

výzve objednávateľa na jeho zaplatenie.  

 

Čl. V  

Kontrola zhotovovania diela a odovzdanie diela 

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela v ním určených 

termínoch a rozsahu. Na realizáciu tohto práva je mu zhotoviteľ povinný poskytnúť potrebnú 

súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania diela, zabezpečiť prístup ku 

všetkým častiam zhotovovaného diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie, podklady o 

skutočnostiach súvisiacich so zhotovovaným dielom. 

2. Ak objednávateľ zistí, že dielo sa nevykonáva riadne dohodnutým spôsobom, popr. 

nezodpovedá schválenej ponuke, STN, ustanoveniam tejto zmluvy alebo právnym 

predpisom, má právo sa dožadovať, aby boli vady dosiaľ zhotoveného diela odstránené, v 

ním určenej primeranej lehote a aby sa v zhotovení diela pokračovalo riadne dohodnutým 

spôsobom. 

3. V prípade, že zhotoviteľ podľa predchádzajúceho ustanovenia vady zhotoveného 

diela neodstráni ani v objednávateľom stanovenej dodatočnej lehote, má objednávateľ právo 

odstúpiť od zmluvy. Právo na náhradu škody týmto ustanovením nie je dotknuté. 

4. V prípade, že sa zhotoviteľ dozvie počas vykonávania diela o existencii prekážok, 

ktoré bránia v riadnom dokončení diela, alebo v jednotlivých úkonoch smerujúcich k 
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dokončeniu diela, je povinný informovať objednávateľa o ich existencii, charaktere a 

úkonoch potrebných na ich odstránenie, alebo prekonanie bez zbytočného odkladu. 

5. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú, či je 

dokončené  dielo bez závad, alebo má vady. Ak má dielo zjavné vady, uvedú sa v zápisnici a 

stanoví sa termín ich odstránenia v prípade, že sú odstrániteľné. 

6. V závere zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľ uvedie, či dokončené 

dielo preberá, alebo nie a z akých dôvodov. 

 

Čl. VI 

Zodpovednosť za omeškanie a za škody 

1. Na reguláciu práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zodpovednosti za 

škodu a za  omeškanie sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka /§  365 a nasl./ 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, s minimálnym vplyvom na 

okolie a vedľajšie budovy, a za čistotu na priľahlých komunikáciách. 

3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za  bezpečnosť a ochranu  zdravia pri práci a 

za požiarnu ochranu diela a za bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri 

realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. A v 

znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR 82/96 o zabezpečovaní a organizovaní 

požiarnej ochrany. Zhotoviteľ je povinný po skončení pracovnej zmeny zabezpečiť 

stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.     

4. Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP a PO vlastných pracovníkov.     

  

Čl. VII 

Iné dojednania 

1. Zhotoviteľ a objednávateľ môžu od zmluvy odstúpiť za podmienok ustanovených 

zákonom, sú však povinní nahradiť náklady, ktoré boli na prípravu plnenia druhou zmluvnou 

stranou až do účinnosti odstúpenia od zmluvy účelne vynaložené. Tým nie je dotknutá 

zodpovednosť za škodu. 

2. Ak sa zmluvné strany po uzavretí tejto zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela,  

objednávateľ zaplatí cenu primerane zníženú podľa  vzájomnej dohody strán. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa §  560 a nasl. Obchodného zákonníka. 

4. Zhotoviteľ na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od prevzatia diela 

objednávateľom. Záručná doba plynie od momentu prevzatia diela objednávateľom. 
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5. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemôže objednávateľ užívať dielo v tejto 

zmluve určeným spôsobom pre vady, za ktoré podľa tejto zmluvy, alebo podľa Obchodného 

zákonníka a súvisiacich predpisov zodpovedá zhotoviteľ. 

6. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať bezplatné odstránenie 

písomne reklamovanej vady, a to v lehote vzájomne dohodnutej. 

7. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na poškodenia diela spôsobené jeho používaním na 

iný účel ako je zhotovené, t.j. odtok dažďovej – povrchovej vody v odvodňovacích kanáloch.  

8. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na poškodenia diela vzniknuté v dôsledku 

mechanického poškodenia, ktoré vzniklo inak ako používaním na čo je dielo určené. 

9. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo v čase odovzdania 

objednávateľovi a v čase plynutia záručnej doby. 

10. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, a parametroch diela stanovených 

touto zmluvou a záväznými technickými normami a predpismi.  

11. Dielo má tiež vady, ak: 

a/  vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu, 

b/  má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb. 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.  

2.  Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len po vzájomnej dohode 

zmluvných strán výlučne formou písomných, postupne číslovaných dodatkov, podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy. 

4. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou sa zmluvné strany najprv 

pokúsia vyriešiť vzájomným rokovaním a dohodou. Ak dohodu medzi zmluvnými stranami 

nebude možné dosiahnuť, sú na rozhodovanie sporov vzniknutých v súvislosti s touto 

zmluvou príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obsah tejto zmluvy ako aj všetky informácie, ktoré im 

boli zverené druhou zmluvnou stranou alebo o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s touto 

zmluvou alebo v súvislosti s jej plnením, zachovajú v tajnosti, t. j. nesprístupnia ich tretím 



 6

osobám bez písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany a tieto informácie nepoužijú pre 

žiadne iné účely, ako pre plnenie tejto zmluvy; tento záväzok mlčanlivosti pritom pretrváva 

aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. To neplatí, ak povinnosť poskytnúť 

informáciu vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu platného v Slovenskej 

republike. 

6. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné či neúčinné, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné 

strany sa v tomto prípade zaväzujú nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie 

ustanovením platným a účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu 

ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava 

všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

7. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží po 2 vyhotoveniach. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie 

je obmedzená, zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, neuzatvorili ju v 

tiesni, ani pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

 

V Bystranoch dňa 12.08.2014     V Bystranoch dňa 12.08.2014 

 

 

 

 

 

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

objednávateľ         zhotoviteľ 

Mgr. Júlia Čurillová, v.r.        Ivan Žiga, v.r.   

 


