
Zmluva o dielo č. 1/2018

uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. 

čl. 1 Zm luvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov:

Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:

Zastúpené:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:

uzatvárajú túto
ZMLUVU 

Článok I 
Účel zmluvy

Účastníci uzatvárajú túto zmluvu za účelom „ Stavebné úpravy a udržiavacie práce požiarnej zbrojnice".

Článok II 
Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa tejto zmluvy zhotoviť : „ Stavebné úpravy a udržiavacie práce požiarnej 
zbrojnice", v obci Prašice, podľa projektovej dokumentácie.
2. Zmeny rozsahu prác, materiálov, resp. iných stavebných prác, ako sú predmetom tejto zmluvy a 
cenovej ponuky, ktorá je súčasťou zmluvy, prípadne iné zmeny nie zásadného charakteru budú riešené zápismi 
v stavebnom denníku a podpísané objednávateľom.

Článok III 
Cena za zhotovenie diela

1. Cena za vytvorené dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o 
cenách v aktuálnom znení podľa priložených rozpočtov nasledovne:

A/ cena za stavebné úpravy a udržiavacie práce požiarnej zbrojnice 35 340,58€ s DPH

2. Cena diela je stanovená na základe jednotkových cien. Tieto jednotkové ceny sú záväzné. V 
prípade zmeny rozsahu prác sa bude fakturovať skutočne vykonané množstvo.

3. Táto cena neobsahuje poplatky za stavebné povolenie ani za záber verejného priestranstva, 
zhotoviteľovi vzniká povinnosť ohlásenia.

Obec Prašice 
l.mája 142/142 
956 22 Prašice
Erika Nemešová -  starostka obce
00310964
2021315538
Primá banka Slovensko a.s., číslo účtu: SK54 5600 0000 0008 4153 6002

PEGE s.r.o.
Závada 136, 955 01 Topoľčany
Pavol Gavalec-konateľ
48265837
2120106912
SK2120106912
ČSOB, a.s. pobočka Topoľčany, číslo účtu: SK87 7500 0000 0040 2377 4402



Článok IV 
Lehota výstavby

1. Predpokladaný termín začatia prác je 06-07/2018 (nástup na práce do 5-tich dní od odovzaa' a 
staveniska).

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo s termínom dokončenia 12 týždňov od začatia prác V 
prípade nepriaznivého počasia (teploty pod 5 st.C alebo celodenný dážď) sa predlžuje konečný termín

o počet týchto dní.
3. Objednávateľ je povinný potvrdiť termín začatia prác najneskôr 1 mesiac pred predpokladaným 
termínom začatia prác.
4. Dodržanie termínu je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa. V 

prípade, že z tohto dôvodu dôjde k prerušeniu vykonávania diela ,lehota na zhotovenie diela sa
predlžuje o dobu tohto prerušenia.

Článok V 
Podmienky vykonávania diela

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične pracovisko k realizácii predmetu zmluvy v takom stave, 
aby zhotoviteľ mohol s prácami začať a bez prerušenia v nich pokračovať po celú dobu výstavbu až do 
ukončenia zmluvného diela / vrátane dní pracovného voľna a pokoja/ v súlade s odsúhlaseným 
harmonogramom. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach, 
odber vody a elektrickej energie.
2. Objednávateľ má právo počas realizácie stavebných prác kontrolovať ich priebeh, upozorňovať na 
prípadné vady a nedostatky a žiadať ich odstránenie v primeranej lehote.
3. Technický dozor investora je pre účely tejto zmluvy p. Zdenek Hrubý a v ďalšom texte zmluvy je 
uvedený ako stavebný dozor.
4. Objednávateľ môže zabezpečením povinností uvedených v tejto zmluve vo veciach technických poveriť 
tretiu osobu. O takomto poverení bude písomne informovať zhotoviteľa.
5. Objednávateľ má právo počas realizácie diela požadovať od zhotoviteľa dodatočné práce, ktoré neboli 
obsiahnuté v pôvodnom rozsahu diela, pokiaľ nezasahujú do už zrealizovanej časti diela. V takom prípade 
zhotoviteľ pripraví cenovú ponuku na nový rozsah prác s predpokladaným termínom realizácie týchto prác a 
predloží návrh novej zmluvy, ktorú podpíšu obe zmluvné strany.
6. Za objednávateľa je oprávnený cenové ponuky odsúhlasovať zástupcovia objednávateľa.

Článok VI 
Platenie a fakturácia za dielo

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude platiť zhotoviteľovi dielčie faktúry za vykonané 
práce. Konečnú a čiastkové faktúry objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi do 15 dní od jej doručenia.
2. Zhotoviteľ vystaví konečnú a čiastkové faktúry na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác,
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Súpis vykonaných prác je povinný odsúhlasiť Stavebný dozor do 3 
pracovných dní od jeho prevzatia a odovzdania zhotoviteľovi.
3. Vystavené faktúry zhotoviteľ odovzdá Stavebnému dozoru, ktorý je povinný tieto svojim 

podpisom potvrdiť a odovzdať objednávateľovi na úhradu. Deň prevzatia vystavených faktúr 
zhotoviteľa Stavebným dozorom sa považuje za deň doručenia pre účely odseku 1. tohto 
článku.

Článok VII 
Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania zhotoviteľa voči zmluvne dohodnutému záverečnému termínu ukončenia môže si 
objednávateľ nárokovať u zhotoviteľa pokutu vo výške 0,05% za každý začatý deň z omeškania z dohodnutej 
ceny omeškanej časti diela.
2. V prípade nedodržania kvality voči STN má právo objednávateľ v priebehu výstavby zápisom v
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stavebnom denníku alebo najneskôr do protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu diela 
požadovať od zhotoviteľa opravu zadarmo s termínom odstránenia do 14 dní, prípadne v inom 

dohodnutom termíne. Nekvalitu bude objednávateľ špecifikovať. Ak zhotoviteľ vadu neodstráni do 
dohodnutého termínu, môže objednávateľ zadať chybne vykonané časti inému dodávateľovi na účet 
zhotoviteľa. Takto dohodnutá cena bude preukázaná pôvodnému zhotoviteľovi a bude odčítaná zo 
záverečného vyúčtovania.
3. V prípade porušenia finančného záväzku objednávateľa, vyplývajúceho z tejto zmluvy, je

zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať a objednávateľ povinný zaplatiť pokutu vo výške 0,05% z 
hodnoty faktúry za každý začatý deň omeškania z neuhradenej čiastky.

Článok VIII 
Odovzdanie diela

1. Po odovzdaní diela spíšu zmluvné strany zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby, ktorú 
podpíšu v deň ukončenia odovzdávacieho konania. Za objednávateľa dielo preberá a zápisnicu

podpisuje Stavebný dozor.
2. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predloží objednávateľovi všetky atesty a 
certifikáty od zabudovaných materiálov, projektovú dokumentáciu dopracovanú podľa skutočného 
vyhotovenia. Certifikáty od zabudovávaných materiálov predloží zhotoviteľ najneskôr na najbližšom 
kontrolnom dni po začatí ich zabudovávania. Dokladová časť stavby musí byť vyhotovená v zmysle platnej 
legislatívy.

Článok IX 
Osobitné ustanovenia

6.1. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb,
ktoré sa s jeho vedomím a oprávnene zdržujú v priestore staveniska. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať 
hygienické predpisy a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti práce.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zásad PO počas realizácie diela
6.3. Zhotoviteľ zodpovedá v zmysle zákona č. 314/2001 Z:z. o ochrane pred požiarmi, za 

dodržiavanie uvedeného zákona a to od dňa prevzatia staveniska až do ukončenia diela a odovzdania 
staveniska, taktiež dodržiavania predpisov BOZP v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. a vládneho nariadenia č. 
396/2006 počas celého plnenia predmetu zmluvy v plnom rozsahu.

6.4. Táto povinnosť a zodpovednosť v plnom rozsahu platí aj vo vzťahu subdodávateľ počas 
rekonštrukcie.

6.5. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a právne predpisy, ktoré
sa týkajú jeho časti. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté 
náklady zhotoviteľ.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na porušenie zmluvných povinností a ich následky platia príslušné 
ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/199111Zb. týkajúce sa porušenia zmluvných povinností.
2. Zhotoviteľ zodpovedá v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, za dodržiavané 
uvedeného zákona a to od dňa prevzatia staveniska až do ukončenia diela a odovzdania staveniska, taktiež 
dodržiavania predpisov BOZP v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. a vládneho nariadenia č. 396/2006 počas celého 
plnenia predmetu zmluvy v plnom rozsahu.
3. Táto povinnosť a zodpovednosť v plnom rozsahu platí aj vo vzťahu subdodávateľa počas 

rekonštrukcie resp. výmeny výťahov.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické alebo odborné informácie, s ktorými bude zhotoviteľ alebo 
objednávateľ oboznámený v priebeh platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú 
použité pre akýkoľvek iný ako obchodný účel a nebudú oznámené tretej osobe. Toto ustanovenie sa nevzťahuje 
na údaje známe pred uzatvorením zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.

Článok X 
Záruka

1. Zmluvné strany sa dohodli na 60 mesačnej záruke na zmluvne dojednané dielo po záverečnom



preberacom konaní.
2. Zhotoviteľ neberie záruky za vady diela, ktoré vznikli chybou projektu, prípadne nesprávnym 

prevádzkovaním.
3. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na prípadné vady projektovej dokumentácie, ak ich zistí 
pred začatím prác ale aj v priebehu prác, zápisom v stavebnom denníku.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade zistenia vád na predmete zmluvy počas záručnej doby, 

oznámi tieto vady zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu písomnou formou. Zhotoviteľje 
povinný odstrániť vady na svoje náklady do 14 dní od doručenia písomného oznámenia, 
prípadne v inom dohodnutom termíne.

Článok XI 
Spoločné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri splnení záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy pri realizácii
výstavby budú vzájomne spolupracovať a riadiť sa týmito ustanoveniami.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky tejto zmluvy prechádzajú aj na ich právnych nástupcov, pričom 
druhá zmluvná strana musí s touto zmenou súhlasiť.
3. Zmeny ustanovení a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán.
4. V prípade písomného pozastavenia prác zo strany objednávateľa sa po dobu pozastavenia 

výstavby predĺži lehota výstavby. Takéto rozhodnutie ako aj rozhodnutie o zastavení stavby 
oznámi objednávateľ zhotoviteľovi písomnou formou najneskôr 7 dní pred zamýšľaným 
pozastavením alebo zastavením stavby.

5. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Zmluvné vzťahy touto 
zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je položkový rozpočet dodávateľa.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s touto zmluvou riadne oboznámili, súhlasia s jej obsahom a na znak 
toho ju podpisujú.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
získania úveru na zateplenie bytového domu.
9. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre zhotoviteľa a 2 pre objednávateľa.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
a) krycí list a položkový rozpočet diela

V Závade dňa 30.05.2018


