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ZMLUVA O DIELO  

 podľa zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov  

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

 

1. Objednávateľ:                                 Obec Habovka 

        Pod Grúňom 266/24, 02732 Habovka                                                       

zastúpený:            JUDr. Alojz Lajčin– starosta obce 

IČO:         00314471 

číslo telefónu:       0903 540 881, 0911 967 713 

e-mail:       starosta@habovka.sk, obec@habovka.sk 

  

2. Zhotoviteľ:            Fondstav s.r.o. 

        Betliarska12, 851 07 Bratislava – Petržalka  

zastúpený:        Ing. Mária Tavačová 

bankové spojenie:       FIO banka, a.s. 

číslo účtu (IBAN):       CZ66 2010 0000 0026 0144 4132 

IČO:         46 449 876 

DIČ:         2023416747 

číslo telefónu:       0911 536 999 

e-mail:       fondstav@gmail.com 

 

 

 

PREAMBULA 

Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“, spoločne ako 

„Zmluvné strany“, resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana“ uzatvárajú túto Zmluvu o Dielo v 

rozsahu a za podmienok nižšie špecifikovaných (ďalej len „Zmluva“) . Táto zmluva sa uzatvára ako 

výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“). 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – prieskum trhu. 

Ponuka v plnom rozsahu obsahuje ocenenie všetkých potrebných prác a dodávok, navrhovaná zmluvná 

cena Diela zohľadňuje všetky požiadavky a nároky uchádzača v súvislosti s realizáciou Diela 

a Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť predmet zákazky v plnom rozsahu za navrhovanú zmluvnú cenu Diela 

predloženú v ponuke 

Čl. I  

Úvodné ustanovenia a východiskové podklady 

1.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú pravdivé a aktuálne a 

zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej Zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by 

mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto 

skutočnosti budú znášať škodu a prípadné ďalšie vzniknuté následky, ktoré môžu druhej 

Zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknúť.  

1.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú: 

   (a)   Podklady verejného obstarávateľa (Objednávateľa), 

   (b)   Ponuka úspešného uchádzača (Zhotoviteľa). 

 

Čl. II  

Definície a výklad pojmov, výkladové pravidlá  
2.1 V tejto Zmluve majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom význam, aký uvádza Čl. II body 

2.1.1 – 2.1.7 tejto zmluvy.  

2.1.1 “Dielo” sú  prípravné, projektové a stavebno-montážne práce Zhotoviteľa, spojené s realizáciou 

stavby špecifikovanej v bode 3.1 tejto zmluvy. 
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2.1.2 “Harmonogram prác Zhotoviteľa” je zmluvný časový plán, pripravený Zhotoviteľom tejto 

Zmluvy a odsúhlasený Objednávateľom. 

2.1.3 “Zmeny” sú  zmeny  vo vzťahu k Projektovej dokumentácii vyžiadané a odsúhlasené  

Objednávateľom.  

2.1.4 “Vada” je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto zmluvou, 

Projektovou dokumentáciou a obecne záväznými technickými normami a predpismi. 

2.1.5 “Nedorobok” je nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. 

2.1.6 „Komplexné vyskúšanie“ je súhrn skúšok, ktorými Zhotoviteľ preukazuje, že stavba (alebo jej 

ucelená časť) je riadne dokončená a je schopná prevádzky.  

 

Čl. III.  

      PREDMET  ZMLUVY 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo „Modernizácie a oprava hasičskej 

zbrojnice Habovka“. 

3.2  Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 

dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo.  

3.3 Predmetom zmluvy je: Modernizácie a oprava hasičskej zbrojnice Habovka.  

3.4 Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, resp. výkaze 

výmer. 

3.5 Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona   

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.  

3.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu 

známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a 

odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.  

 

Čl. IV. 

KVALITA  PREDMETU  DIELA 
4.1  Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. III., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho 

riadnemu užívaniu.  

4.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné 

strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí inak. 

4.3  Zhotoviteľ, realizujúci zmluvne dohodnuté práce, je povinný dokladovať kvalitu vykonaných 

prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi: 

a) stavebný denník, 

b) zápis o odovzdaní a prevzatí diela, 

c) atesty, certifikáty, doklady o preukázaní zhody použitých materiálov a výrobkov, 

V opačnom prípade má dielo vady.  

 

Čl. V. 

CENA DIELA 
5.1 Objednávateľ bude financovať  cenu diela dohodnutú v tomto článku z rozpočtu Obce Habovka a 

z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  v znení neskorších predpisov  vo výške: 39 569,57 eur      

(s DPH) slovom: tridsaťdeväťtisícpäťstošesťdesiatdeväť euro a 0/57 centov. 

                   

Cena diela spolu bez DPH:                                                       32 974,64 €                                                                

20% DPH:                                                                                    6 594,93 €     

                                                            

Cena diela celkom s DPH:                                                        39 569,57 €     

5.3 Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je 

uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – Výkaz výmer 

5.4     Zmluvná cena Diela je stanovená ako maximálna a neprekročiteľná a je ju možné meniť alebo 

upravovať výlučne spôsobom stanoveným touto zmluvou a v súlade so Zákonom o verejnom 
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obstarávaní. 

5.5  Cena Diela zahrňuje všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a 

v kvalite podľa Projektovej dokumentácie a dokumentácie zmeny stavby pred dokončením, a to 

predovšetkým: 

a) zaobstaranie, montáž, kompletáž, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela, 

b) riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, 

náradia a ochranné pracovné prostriedky, 

c) doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác a pri 

ukončení. doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky 

materiálov, strojov a zariadení, 

d) všetky vedľajšie náklady, poplatky, úhrady za úradné  skúšky, odborné posudky orgánov 

štátnej správy a primeraný zisk Zhotoviteľa. 

5.6 Celková cena Diela (ocenený výkaz výmer) je určená na základe ponuky úspešného uchádzača/ 

Zhotoviteľa a je stanovená podľa  jednotkových cien  tejto časti  stavby a uvedenia množstva 

merných jednotiek, ktoré sú predmetom realizácie Diela, ako súčet všetkých položiek v  EUR 

formou  záväzného oceneného výkazu výmer.   

5.7 Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a 

dodávky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo k prevzatiu 

diela a jeho odovzdaniu do užívania.  

5.8 Ako podklady pre ocenenie diela,  z ktorých je zrejmý kvantitatívny i kvalitatívny, konštrukčný, 

materiálový i technologický rozsah prác, dodávok a ich charakteristika a s ktorými bol 

zhotoviteľ v plnej miere oboznámený, boli predložené: 

 - výzva na predloženie cenovej ponuky,  

 - výkaz výmer.  

 

Čl. VI. 

ČAS PLNENIA 
6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo  

 Modernizácie a oprava hasičskej zbrojnice Habovka v lehote: 

- začatie stavby: deň nasledujúci po dni prevzatia stanoviska 

- ukončenie:     do  30. 11. 2020. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania plnenia 

podľa odseku 6.1 a všetky skutočnosti uviesť do stavebného denníka. 

6.3 V prípade, že zhotoviteľ neinformuje objednávateľa o objektívnych dôvodoch omeškania podľa 

odseku 6.2, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie 

zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od  zmluvy, resp. žiadať náhradu škody za 

omeškanie.  

5.4 Dodržanie termínu podľa odseku 6.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením 

objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu 

vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie 

ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. 

 6.5 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa odseku 6.1, má objednávateľ právo 

žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi 

primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí 

tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.  

 

Čl. VII.  

PLATOBNÉ  PODMIENKY 

7.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktorú zhotoviteľ doručí 

objednávateľovi v troch vyhotoveniach a ktorá musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. 

Na faktúre musí zhotoviteľ uvádzať aj názov zákazky. 

7.2 Zhotoviteľ má právo vystaviť čiastkové faktúry  na základe vykonaných prác odsúhlasených po 

kontrolnom dni investorom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie 

súpis vykonaných prác a dodávok.  Objednávateľ sa vyjadrí Zhotoviteľovi  k súpisu do 10 dní 

od jeho obdŕžania.  
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7.3 Objednávateľ bude uhrádzať Cenu diela nasledovne: 

 

1. Objednávateľ uhradí cenu diela v sume 34 569,57 € s DPH na základe vystavenej faktúry 

zhotoviteľom v kalendárnom roku 2020. 

2. Druhá časť ceny diela vo výške 5 000,00 € s DPH bude objednávateľom zhotoviteľovi 

uhradená na základe faktúry, ktoré budú po výslovnej dohode oboch zmluvných strán aj napriek 

už vykonaným prácam vyhotovene zhotoviteľom najskôr až v období marec 2021,ak nedôjde k 

inej dohode oboch zmluvných strán. 

 

7.4 Všetky faktúry Zhotoviteľa musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení zákona č. 431/2002 

Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a budú predložené Objednávateľovi v šiestich 

vyhotoveniach. Zhotoviteľom predložené faktúry musia ďalej obsahovať náležitosti predpísané 

v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.  

7.5 Zhotoviteľ má právo na zaplatenie faktúry so splatnosťou 14 dní od doručenia faktúry v prípade, 

že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra má vecné a formálne 

nedostatky, resp. nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na doplnenie. V 

takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 

nasledujúcom po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.  

7.6      Faktúra bude predložená v troch vyhotoveniach vrátane príloh. Faktúra bude obsahovať tieto 

údaje: 

a) názov zákazky, 

b) obchodné meno a sídlo objednávateľa, 

c) obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, 

d) číslo zmluvy, 

e) číslo faktúry a označenie druhu faktúry, 

f) ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, 

g) deň zdaniteľného plnenia, 

h) deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

i) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

j) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma   v   

 eurách,  

k) meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 

l) pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

 

 

Čl. VIII.  

ODOVZDANIE  A  PREVZATIE  DIELA 
9.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na 

základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo 

technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí 

úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenosť na 

odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne doporučeným listom 

najmenej 5 dní vopred. 

9.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ  doklady podľa odseku 4.3. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, dielo odovzdať vyčistené od zvyšných 

materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. 

9.4 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so 

zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 

povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. 

 

Čl. IX.  

SANKCIE 
10.1     Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa 

odseku 5.2 za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas. 

10.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania 

s odstránením vád v termíne. 
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10.3  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania 

vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

 

Čl. X.  

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY,  ZÁRUKA  ZA  KVALITU 
11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. III. a bude 

mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  

11.2    Dielo má vady ak:  

a)   nie je dodané v požadovanej kvalite, 

b)   vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa zadania, 

             c)   sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa odseku 9.2 

11.3 Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela,  zhotoviteľ 

zodpovedá počas záručnej doby na dielo,  od odovzdania diela objednávateľovi (OZ § 562, 

ods.2, písm. c). 

11.4 Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Záručná lehota začína 

plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy 

objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

11.5 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na 

použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.  

11.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. 

Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom  alebo listovou 

zásielkou.  

11.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 15 dní od prijatia písomnej 

reklamácie podľa odseku 11.6 a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú 

zmluvné strany písomne.  

 

Čl. XI. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
12.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v 

zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od 

zmluvy odstúpiť. 

12.2   Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej 

zmluvnej strane.  

 

Čl. XII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
13.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, 

sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.  

13.2 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné 

strany len formou písomných dodatkov.  

13.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 Výkaz výmer. 

13.4 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 

dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

13.5 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva obdrží objednávateľ a jeden  zhotoviteľ.  
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Za objednávateľa:                              Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

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

         

                                                               

 

 

 

 

V ..................., dňa ........................          V Bratislave, dňa........................          

                                                                                          

                                                                          


