
                                    ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka 

______________________________________________________________________________________ 
 

ČL. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ :    OBEC ZBOROV 

                                               Sídlo : Obecný úrad Zborov, ulica Lesná č.10, PSČ : 086 33   

                                       IČO :  00 32 27 41 

                                       DIČ : 2020624804 

                                       Zastúpený :  Ján Lukáč, starosta obce    

                                       Telefón : 054/47 98 306, fax : 054/47 98 607  

                                       E-mail : ocuzborov@stonline.sk 

     

11..22    ZZhhoottoovviitteeľľ      ::              KKOONNDDOORR  ss..rr..oo..  

                                                                            SSííddlloo  ::  ZZaammuuttoovv    11008899,,  PPSSČČ  ::  009944  1155    

                                                                            ŠŠttaattuuttáárrnnyy  zzáássttuuppccaa  ::    SSttaanniissllaavv  DDuuddaa    

                                                                            IIČČOO  ::  3311  773355  229911  

                                                                            DDIIČČ  ::  SSKK22002200552288441111  

                                                                            BBaannkkoovvéé  ssppoojjeenniiee  ::    TTaattrraa  bbaannkkaa  aa..ss..  

                                                                                                                                                    čč..  úú..  ::  22662299001199224422//11110000  

  

uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka zmluvu o dielo : 

 

 

Čl. II. 

PREDMET PLNENIA 

  

2.1  Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviť dielo:  „VÝSTAVBA SEDEM  BYTOVÝCH JEDNOTIEK  

BLOK „A“ V OBCI ZBOROV – BEŽNÝ ŠTANDARD“.  Práce a dodávky spojené s realizáciou tohto diela 

sú špecifikované v rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo  v zmysle bodu 2.1, podľa projektovej dokumentácie diela 

a výkazu výmer, ktoré tvoria  prílohu verejného obstarávania predmetnej zákazky. Úspešným 

uchádzačom tejto zákazky je zhotoviteľ diela. 

2.3  Záväzok zhotoviteľa z tejto zmluvy je splnený riadnym ukončením, odovzdaním a prevzatím diela 

obstarávateľom. 

2.4   Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 

2.5  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre splnenie premetu 

zmluvy. 

Čl. III. 

ČAS PLNENIA - DOBA PLATNOSTI ZMLUVY 

 

3.1  Lehota výstavby 24 mesiacov od dňa   odovzdania staveniska            

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené  v rozsahu a kvalite 

vymedzenej v čl. II. tejto zmluvy, v lehote dvadsaťštyri mesiacov od odovzdania staveniska 

objednávateľom s tým, že obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť (predĺžiť) dobu realizácie diela 

v závislosti od možnosti finančného krytia diela. Termín realizácie diela môže byť predĺžený tiež 

v prípade prerušenia stavebných prác z dôvodu živelnej pohromy, mimoriadne nepriaznivých 

poveternostných podmienok, alebo iných skutočnosti, ktoré zmluvné strany v čase podpísania zmluvy 

nemohli predpokladať, a to o termín adekvátny prerušeniu prác. 

3.3  Doba platnosti tejto zmluvy je do ukončenia realizácie diela.  

3.4   Časť zmluvy týkajúca sa záručných podmienok je platná do uplynutia záručnej doby.  



3.5  Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade nepridelenia dotačných prostriedkov pre 

výstavbu obecných nájomných bytov.  

 

Čl. IV. 

CENA DIELA 

 

4.1  Cena diela je stanovená v  zmysle   zákona   č.  18/1996 Z. z., vyhlášky  č.    87/1996   Z. z. a výmerov 

MF  SR   č.   R-1/1996 a č. R-3/1996, ktorými  sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších 

predpisov a to ako cena maximálna, ktorú nie je možné meniť po dobu výstavby.   

 

 

4.2    SÚČASŤOU ZMLUVY JE  ROZPOČET ZHOTOVITEĽA STANOVENÝ NA ZÁKLADE VÝKAZU – VÝMER, 

KTORÝ TVORÍ NEDELITEĽNÚ PRÍLOHU TEJTO ZMLUVY. 

 

Čl. V. 

Platobné podmienky 

  

55..11      CCeennuu  ddiieellaa  zzaappllaattíí  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľ  zzhhoottoovviitteeľľoovvii  nnaa  zzáákkllaaddee    ffaakkttúúrryy  zzhhoottoovviitteeľľaa,,  kkttoorráá  bbuuddee  oobbssaahhoovvaaťť  

vecný súpis vykonaných prác a dodávok. 

5.2      FFaakkttúúrraa  bbuuddee  ssppllaattnnáá  ddoo  3300  ddnníí  oodd  ddňňaa  ddoorruuččeenniiaa  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľoovvii..  FFaakkttúúrraa  ––  ddaaňňoovvýý  ddookkllaadd  bbuuddee  

oobbssaahhoovvaaťť  nnáálleežžiittoossttii  ppooddľľaa  §§  1155,,  zzáákkoonnaa  čč..  228899//11999955  ZZ..  zz....  

  

  

Čl. VI. 

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

66..11        ZZhhoottoovviitteeľľ  ppoosskkyyttuujjee  nnaa  ddiieelloo  zzáárruuččnnúú  ddoobbuu  3366  mmeessiiaaccoovv  oodd  ddňňaa  ooddoovvzzddaanniiaa  aa  pprreevvzzaattiiaa  ddiieellaa,,  

rreessppeekkttíívvee  jjeehhoo  ddoohhooddnnuutteejj  ččaassttii..  

66..22        Časť zmluvy týkajúca sa záručných podmienok je platná do uplynutia záručnej doby.    

66..33        PPooččaass  zzáárruuččnneejj  ddoobbyy  zzhhoottoovviitteeľľ  zzooddppoovveeddáá  zzaa  vvaaddyy  ddiieellaa..  

66..44        ZZáárruuččnnáá  ddoobbaa  zzaaččíínnaa  ppllyynnúúťť  ddňňoomm  ooddoovvzzddaanniiaa  aa  pprreevvzzaattiiaa  ddiieellaa,,  rreessppeekkttíívvee  jjeehhoo  ddoohhooddnnuutteejj  ččaassttii..  

66..55    PPllyynnuuttiiee  zzáárruuččnneejj  ddoobbyy  nnaa  ddoottkknnuuttúú  ččaassťť  ddiieellaa  ssaa  pprreerruuššíí  nnaa  ddoobbuu  oodd  ddňňaa  ppííssoommnnééhhoo  uuppllaattnneenniiaa    pprráávvaa  

oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa  nnaa  ooddssttrráánneenniiee  vvaaddyy  ––  rreekkllaammáácciiee,,  aažž  ddoo  ddňňaa  ooddssttrráánneenniiaa  vvaaddyy  aa  ppííssoommnnééhhoo  pprreevvzzaattiiaa  

ooddssttrráánneenneejj  vvaaddyy..  

66..66        NNáárrookkyy  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa  zz  rriiaaddnnee  rreekkllaammoovvaanneejj  vvaaddyy  ssaa  rriiaaddiiaa  uussttaannoovveenníímm  §§  556644  OObbcchhooddnnééhhoo  

zzáákkoonnnnííkkaa..  

66..77        ZZhhoottoovviitteeľľ  ssaa  zzaavvääzzuujjee  nnaassttúúppiiťť  nnaa  ooddssttrráánneenniiee  rreekkllaammoovvaannýýcchh  vváádd  ddoo  ttrroocchh  ddnníí  oodd  uuppllaattnneenniiaa  

rreekkllaammáácciiee..  

66..88    ZZhhoottoovviitteeľľ  zzooddppoovveeddáá  lleenn  zzaa  ttiiee  vvaaddyy,,  kkttoorréé  vvzznniikkllii  jjeehhoo  ččiinnnnoossťťoouu  pprrii  ppllnneenníí  zzáávvääzzkkoovv  tteejjttoo  zzmmlluuvvyy..  

ZZhhoottoovviitteeľľ  nneezzooddppoovveeddáá  zzaa  vvaaddyy,,  kkttoorréé  vvzznniikkllii  vv  ddôôsslleeddkkuu  nneeooddbboorrnnééhhoo  zzáássaahhuu,,  aalleebboo  nneeooddbboorrnnééhhoo  

uužžíívvaanniiaa  zzoo  ssttrraannyy  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa,,  aalleebboo  ookkoollnnoossťťaammii,,  kkttoorréé  vvyylluuččuujjúú  zzooddppoovveeddnnoossťť  zzhhoottoovviitteeľľaa..  

66..99    Nárok na bezplatné odstránenie vady objednávateľ uplatní písomnou formou u zhotoviteľa. Termín 

odstránenia vady sa dohodne písomnou formou a potvrdenie o odstránení vady sa dokladuje písomnou 

formou. 

6.10  Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, u ktorých zodpovednosť za 

vznik popiera, ale odstránenie vady však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi, 

budú po vzájomnej dohode uhradené, ak sa vylúči zodpovednosť zhotoviteľa.  
 

 

 

Čl. VII. 

CELKOVÁ CENA DIELA  BEZ DPH :                                 278 271,22  € 

DPH 20 % :                                               55 654,24 € 

Cena diela celkom s DPH :                 333 925,46 € 



Zhotovenie diela – stavenisko 

  

77..11    OObbjjeeddnnáávvaatteeľľ  ssaa  zzaavvääzzuujjee  ooddoovvzzddaaťť  zzhhoottoovviitteeľľoovvii  ssttaavveenniisskkoo  pprree  vvyykkoonnaanniiee  pprráácc  zzbbaavveennéé  pprráávv  ttrreettíícchh  

oossôôbb,,  zzááppiissnniiččnnee..  VV  zzááppiissee  bbuuddúú  zzaazznnaammeennaannéé  kkoonnkkrrééttnnee  ddookkllaaddyy,,  rroozzhhooddnnuuttiiaa  aa  bbuuddee  jjeeddnnoozznnaaččnnee  

vvyymmeeddzzeennýý  rroozzssaahh  ooddoovvzzddaannééhhoo  ssttaavveenniisskkaa..  

77..22      OObbjjeeddnnáávvaatteeľľ  jjee  ppoovviinnnnýý  ooddoovvzzddaaťť  ssttaavveenniisskkoo  vvyypprraattaannéé  ttaakk,,  aabbyy  zzhhoottoovviitteeľľ  mmoohhooll  nnaa  ňňoomm  zzaaččaaťť  

pprrááccee  ppooddľľaa  ppooddmmiieennookk  ddoohhooddnnuuttýýcchh  vv  zzmmlluuvvee  oo  ddiieelloo  aa  vv  pprrááccaacchh  rriiaaddnnee  ppookkrraaččoovvaaťť  ppooddľľaa  pprroojjeekkttuu..  

AAkk  ssttaavv  ssttaavveenniisskkaa  nneebbuuddee  zzooddppoovveeddaaťť  pprroojjeekkttuu  ssttaavvbbyy,,  zziisstteennéé  rroozzddiieellyy  bbuuddúú  zzaappííssaannéé  aa  zzhhoottoovviitteeľľ  

vvyykkoonnáá  ppoottrreebbnnéé  úúpprraavvyy  zzaa  úúhhrraadduu..  

77..33          Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom stavenisku a príjazdových komunikáciách  poriadok, čistotu 

a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. 

7.4          Bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje 

zhotoviteľ. 

7.5      Zhotoviteľ úplne vyprace stavenisko do jedného dňa od odovzdania a prevzatia diela ako celku. 

Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru, pokiaľ je to potrebné pre 

možnosť riadneho odstránenia vád a nedorobkov. V takom prípade sa zmluvné strany písomne 

dohodnú na čase, v ktorom bude stavebné dielo prístupné pracovníkom zhotoviteľa. 

7.6      Pracovníci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou technického 

dozoru alebo inou kontrolnou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením vydaným 

objednávateľom. Iné osoby musia mať okrem oprávnenia aj doprovod objednávateľa.  

 

Čl. VII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

8.1  Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy je možné robiť len písomnou formou a obojstranne potvrdenými 

dodatkami k zmluve. 

8.2  Účastníci zmluvy výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú 

podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov. 

8.3    Zmluvné podmienky neupravené zmluvou sa budú riadiť  podľa príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka. 

8.4   Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluva je podpísaná 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

8.5  Zmluva je vypracovaná v štyroch  vyhotoveniach – rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ 

a jeden rovnopis zhotoviteľ diela. 

8.6 Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je rozpočet zhotoviteľa spracovaný na základe objednávateľom 

predloženého výkazu výmer vo verejnom obstarávaní predmetnej zákazky. 

8.7  Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne, vlastnoručne 

podpísali. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnou formou a obojstranne 

potvrdenými dodatkami k zmluve. 

  

      

  

  

        VV    ZZbboorroovvee,,    ddňňaa  ..............................................................                                                                          vv    ZZaammuuttoovvee,,      ddňňaa      1188..  ddeecceemmbbrraa    22001122                                                                  

  

  

  

                    

  

                    ZZaa  oobbjjeeddnnáávvaatteeľľaa  ::                                                                                                                          ZZaa  zzhhoottoovviitteeľľaa  ::  

            JÁN LUKÁČ, starosta obce Zborov                                              STANISLAV DUDA, konateľ spoločnosti 


