
ZMLUVA O DIELO č. 001/2015
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
na zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia futbalových kabín OFK obce

Prašice“.

1. ZMLUVNE STRANY

1/ Objednávateľ:

Obec Prašice

Zastúpená:
So sídlom :
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „objednávateľ“) 

2/ Zhotovitel’:

ANEKO SK, a. s.

Erika Nemešová, starostka obce 
1. Mája 142/142, 956 22 Prašice 
00 310 964 
2021315538

Zastúpená:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Registrácia:

Jozef Stolár -  predseda predstavenstva 
Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce 
36 534 668 
2020146348 
SK2020146348
ČSOB, a. s. -  Zlaté Moravce, Župná 15 
SK25 7500 0000 0040 0328 5820
Obchodný register vedený Okresným súdom Nitra, oddiel: Sa, vložka 
číslo 10486/N

(ďalej len „zhotovitel5“)

2. PREDMET ZMLUVY

1/ Predmetom zadávania zákazky sú práce na zákazke v rámci projektu: „Rekonštrukcia 
futbalových kabín OFK obce Prašice“ a v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej 
dokumentácie, ktorá je súčasťou zmluvy a bola súčasťou súťažných podkladov.

2/ Práce pozostávajú z dodávky plastových okien a dverí a k tomu príslušných stavebných 
prác uvedených v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré boli súčasťou súťažných 
podkladov.

3/ Zhotovitel’ sa zaväzuje, že zhotoví dielo podľa zmluvy.

4/ Zhotovitel’ sa zaväzuje odovzdať dielo spôsobilé k účelu užívania, ktoré bude spĺňať všetky 
platné normy S TN, ON, TP.



4/ Zhotovitel’ sa zaväzuje odovzdať dielo spôsobilé k účelu užívania, ktoré bude spĺňať všetky 
platné normy STN, ON, TP.

5/ Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím 
objednávateľom. Objednávateľ je povinný prevziať čiastkové diela, ako aj celé dielo do 3 dní 
od výzvy zhotoviteľom. Ak sa tak ani po márnej výzve nestane, má sa za to, že dielo alebo 
jeho časť je odovzdaná bez závad.

6/ Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené a budú vykonané za účasti 
objednávateľa všetky skúšky preukazujúce funkčnosť a spoľahlivosť ako aj dodržanie 
parametrov dohodnutých v cenových ponukách ako aj v tejto zmluve a vo vyjadreniach 
dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pre stavebné konanie

7/ Zhotovitel’ sa zaväzuje zhotoviť práce naviac, na základe novej objednávky za novú 
úhradu, po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa.

3. MIESTO PLNENIA DIELA

Miesto výkonu diela: Futbalové kabíny OFK obec Prašice

4. TERMÍN PLNENIA DIELA

Podľa dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

5. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1/ Cena diela je dohodnutá za dodanie predmetu zmluvy a stanovená dohodou podľa
predloženého výkazu výmer a krycieho listu rozpočtu v sume:
cena bez DPH: 18.044,17 6
DPH (20%): 3.608,83 €
cena s DPH: 21.653,00 €

2/ Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Zákazka bude uhradená najneskôr do dňa 
splatnosti faktúry.

3/ K zmene dohodnutej ceny za dielo môže dôjsť v nasledovných prípadoch:

a) pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu 
prác predmetného diela v porovnaní s odsúhlasenou cenovou ponukou,

b) pokiaľ sa pri realizácii objavia technické problémy, ktoré neboli zohľadnené v ponuke. 

4/ Zhotovitel’ vyhlasuje, že je platiteľom DPH.
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6. FAKTURAČNĚ PODMIENKY

1/ Po ukončení celého diela zhotovitel’ vystaví konečnú faktúru, ktorú objednávateľ splatí 
podľa bodu 5.2/.

2/ Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela na základe skutočných 
vykonaných prác a dodávok.

3/ Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídel 
číslo zmluvy/ prípadne dátum podpísania zmluvy 
číslo faktúry
deň odoslania a splatnosti faktúry
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 
označenie diela

- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu 
sDPH
pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa 
v prílohe: súpis prác

4/ V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie a opravu.

7. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1/ Zhotovitel’ vykoná dielo na vlastné nebezpečenstvo. Vykonaním špecifických prác môže 
zhotovitel’ poveriť tretiu osobu s príslušnou spôsobilosťou na vykonanie diela, pričom 
zhotovitel’ má za ňu zodpovednosť akoby dielo vykonával sám.

2/ Zhotovitel’ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí ktoré prevzal od 
objednávateľa na zhotovenie diela. Zhotovitel’ nesie plnú zodpovednosť za nezabudovaný 
materiál a zariadenie nachádzajúce sa v objekte areálu.

3/ Zhotovitel’ zodpovedá za čistotu a poriadok v objekte areálu.

4/ Zhotovitel’ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela, budú nové 
a v štandardnej akosti a budú zodpovedať všetkým platným normám či smerniciam 
o stavebných výrobkoch platných v EU.

5/ Zhotovitel’ počas vykonávania prác zodpovedá za škody spôsobené voči tretím osobám. 
Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela.

6/ Zhotovitel’ počas realizácie diela preberá zodpovednosť za dodržiavanie BOZP 
a protipožiarnej ochrany v zmysle platných zákonov SR.

7/ Za zhotoviteľa je ustanovený stavebný a technický dohľad -  Jozef Stolár.



8. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1/ Zhotovitel’ sa zaväzuje odovzdať dielo bez nedostatkov. Zhotovitel’ vyzve objednávateľa na 
prevzatie diela aspoň 3 pracovné dni vopred. Objednávateľ prevezme dielo podpísaním 
preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením reklamačných nedostatkov. 
Ak nepríde k prevzatiu diela objednávateľom a svoje konanie do 3 dní po termíne 
objednávateľ neospravedlní, má sa za to, že dielo bolo odovzdané bez nedostatkov v pôvodnej 
lehote.

9. ZÁRUČNÁ DOBA -  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1/ Zhotovitel’ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok 
priloženej cenovej ponuky.

2/ Reklamačnou chybou/ nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch 
diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, technickými normami, 
predpismi ako aj usmerneniami a požiadavkami objednávateľa v zmysle stavebných noriem.

3/ Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe pre práce a výrobky na 72 mesiacov, ktorá 
začína plynúť odo dňa výzvy na prevzatie fakturačnej časti diela objednávateľom, okrem 
dodávok, kde záručnú dobu určil výrobca inak. Zmluvné strany sa tiež dohodli na 
pozáručnom servise na obdobie 24 mesiacov.

4/ Zhotovitel’ je povinný reagovať na reklamáciu po jej písomnom obdržaní a dohodnúť si 
s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovaného nedostatku. 
Zhotovitel’ sa zaväzuje odstrániť nedostatok v čo najkratšom technicky možnom čase.

10. ZMLUVNÉ POKUTY

1/ V zmysle čl. 2 tejto zmluvy sa zhotovitel’ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi 
dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade úmyselného omeškania zhotoviteľa 
s odovzdaním diela, je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z nerealizovaného objemu prác za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je 
oprávnený o výšku zmluvnej pokuty požadovať zníženú fakturáciu zhotoviteľa.

2/ Y prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti prebrať časť diela alebo 
uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy, zhotovitel’ je oprávnený žiadať zaplatiť penále za 
omeškanie vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3/ V prípade ukončenia zmluvy objednávateľom z iného dôvodu, než je porušenie zmluvných 
povinností zo strany zhotoviteľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné 
náklady spojené s včasným plnením predmetu tejto zmluvy od dátumu jej podpísania, a to 
náklady uskutočnené ešte pred začatím plynutia termínu plnenia podľa čl. 4.
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11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1/ Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

2/ Všetky zmeny, dodatky tejto zmluvy o dielo budú vypracované v písomnej forme, 
dohodnuté a odsúhlasené zmluvnými stranami.

3/ Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých ustanovením tejto zmluvy prechádzajú i na 
právnych nástupcov.

4/ Zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, pričom každá strana obdrží jeden kus.

5/ Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Prílohy
Príloha 1 -  Krycí list 
Príloha 2 -  Výkaz výmer

V Zlatých Moravciach dňa 12. 01. 2015

........ / ................
objednávateľ

lÄlAr

zhotovitel’
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