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ZMLUVA O DIELO č. ..............                    NÁVRH  
 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
(ďalej len „ObZ“) medzi zmluvnými stranami 

 
Objednávateľ:   Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave  
Zastúpené :      PhDr. Peter Lőrincz - riaditeľ     
Sídlo:     Letná č. 44, 048 01 Rožňava 
IČO:       00493031 
DIČ:       2020937402 
 (ďalej ako „objednávateľ“) 

 
a 
Zhotoviteľ:    ..................................... 
Sídlo/ 
Miesto podnikania:                   ..................................... 
IČO:      ..................................... 
DIČ:       ..................................... 
IČ DPH:                     .....................................     
Bankové spojenie:                   ..................................... 
Číslo účtu:    ..................................... 
Zastúpený:    ..................................... 
Osoba oprávnená konať   
vo veciach obchodných:                  ..................................... 
technických: 
tel.kontakt:  
meil. kontakt :        ..................................... 
Spoločnosť  zapísaná  v Obchodnom , resp. Živnostenskom registri)............................................................................ 
 
(ďalej ako „zhotoviteľ“) 
 

Preambula 
 

Táto Zmluva o dielo (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zadávaného postupom podľa § 117 
a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA  

 
I. 

Úvodné ustanovenie 
 

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa ako úspešného uchádzača predložená v rámci verejného 
obstarávania na predmet zákazky s názvom REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA 

         Začiatok realizácie:     do  2 pracovných   dní   odo dňa   prevzatia   staveniska  
Ukončenie realizácie:      2mesiace     

 
II. 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za cenu podľa čl. VII. tejto zmluvy zhotoví pre objednávateľa dielo podľa čl. III. tejto zmluvy. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa čl. VII. tejto zmluvy.  

 
III. 

Predmet zmluvy  
 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo pre objednávateľa v súlade s: 
a. Ponukou zhotoviteľa ako úspešného uchádzača predloženou v rámci verejného obstarávania, výsledkom 

ktorého je táto zmluva – časť ponuky – ocenený rozpočet (Príloha č. 1); 
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b. Touto zmluvou o dielo. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne 

a včasné zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včas zhotovené dielo cenu spôsobom a za podmienok ustanovených v tejto 

zmluve. 
 

IV. 
Zhotovenie diela 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo zhotoviť dielo v zmysle čl. III. tejto zmluvy v lehote 

uvedenej v čl. I tejto zmluvy.  
2. Pri zhotovovaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, avšak v prípade potreby je viazaný pokynmi objednávateľa. 
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú   súčinnosť. O prevzatí 

dokončeného diela musí byť spísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. 
Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných 
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revízií v zmysle ustanovení tejto zmluvy a vydanie 
kolaudačného rozhodnutia.  Deň podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby (diela) oboma zmluvnými stranami sa 
považuje za deň odovzdania diela.  

4. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanému dielu prechádza na objednávateľa odovzdaním diela. 
 

V. 
Povinnosti objednávateľa  

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade                            s podmienkami 

verejnej   súťaže   bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.   
2. Objednávateľ je povinný riadne zhotovené dielo, ktoré je bez akýchkoľvek vád, prevziať. 

 
VI. 

Povinnosti zhotoviteľa  
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo v súlade s touto 
zmluvou.  

2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho 
užívanie. 

3. Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia a 
povolenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií. 

 
VII. 

Cena diela 
 

1. Cena za zhotovenie diela zhotoviteľom je určená na základe záväzného, úplného                                a oceneného rozpočtu, 
ktorý je uvedený v prílohe č. 1. Je to cena pevná, maximálna                           a nemenná. 

2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy: 
Cena za predmet diela bez DPH: .......................................EUR (slovom:.................) 
 
DPH 20 %:                                    ............................       
                                 
Celková cena za predmet diela: .......................................EUR (slovom................) 
 

3. V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie,  zariadenia staveniska, 
všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej 
situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré 
zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú 
v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady 
spojene s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení. 



  

 

3 
 

4. Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť celkové náklady spojené so splnením predmetu zákazky a zmluvných 
podmienok, t.j. najmä náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a 
dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky 
drobné a pomocné práce (napr. montážne zariadenia), náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, drobné a pomocné 
materiály, kontrolu zhotoviteľa, montáž, údržbu, dane a clá, bankové náklady, správne poplatky ako aj všetky všeobecné 
riziká, záväzky, náklady na opravy a údržbu v záručnej lehote, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, 
dokončenie, individuálne odskúšanie,  zariadenia, všeobecné riziká a zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany.  

 
5. Objednávateľ neposkytuje preddavok na realizované práce. 

6. Zhotoviteľ   vyhotoví a predloží s faktúrou     Objednávateľovi  Súpis vykonaných prác   po skončení sledovaného obdobia.    
Súpis prác  bude  potvrdený stavebným   dozorom 
 
Prílohu  faktúry  budú tvoriť :   

• atesty, certifikáty , záručné listy a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise 
vykonaných prác, 

• kópiu stavebného denníka za sledované obdobie, 
7. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
8. Faktúra bude predložená v štyroch  vyhotoveniach. 

 
VIII. 

Ostatné dojednania 
 

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne 
záväzné právne predpisy vrátane zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, technické normy a 
podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi 
a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej 
správy. 

2. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude objednávateľ 
organizovať podľa potreby. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na predmetných poradách sa stanú pokynom pre 
zhotoviteľa na vykonanie prác. 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje, resp. je držiteľom všetkých povolení a oprávnení súvisiacich s realizáciou činností, 
potreba ktorých vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a to v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva. 

4. Podstatným porušením zmluvy je: 

− prekročenie dohodnutých termínov o viac ako 30 dní , 

− prekročenie termínu riadneho dokončenia diela o viac ako 30 dní, 

− zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné kvalitatívne a technické ukazovatele podľa príslušných STN, 

− vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré                             v dohodnutej 
lehote neodstránil, 

− ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel 
nepokračovať v plnení zmluvy. 

5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak: 
a) zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší túto zmluvu, 
b) nebude schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok, 
c) nedôjde k podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 
d) nedôjde k schváleniu verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy bez výhrad. 

6. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu vôle zhotoviteľovi. Odstúpením od zmluvy 
sú zmluvné pokuty okamžite vymáhateľné. 

7. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré 
vznikli s prípravou a zhotovením diela. 

8. V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania proti zhotoviteľovi, alebo                      v prípade podaného 
návrhu na reštrukturalizáciu zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa 
bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych 
pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. 

9. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že žiadna fyzická osoba pre neho nevykonáva nelegálnu prácu v zmysle 
ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). V prípade, že sa preukáže opak výlučne zhotoviteľ je 
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zodpovedný za všetky následky a škody s tým súvisiace, ktoré by mohli vzniknúť objednávateľovi a zhotoviteľ sa výslovne 
zaväzuje uhradiť sankcie mu uložené v zmysle ustanovení zákona o nelegálnom zamestnávaní.  
 

IX. 
Záručná doba 

 
1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 
dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela 
zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom 
pri tvorbe výzvy objednávateľa diela. 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním diela alebo poškodením diela objednávateľom.  
5. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť bezplatne a bezodkladne najneskôr v lehote 5 

dní od ich písomného oznámenia objednávateľom. 
 

X. 
Sankcie 

 
1. Pri nedodržaní termínu zhotovenia a montáže diela zhotoviteľom (čl. IV. ods. 1 zmluvy) je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa článku VII. za každý deň omeškania.  
2. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo 

výške  0,05 % z celkovej ceny diela podľa čl. VII. za každý deň omeškania. 
3. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za zhotovenie diela je objednávateľ povinný zaplatiť 

zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväzným právnym predpisom.  
4. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží kritériá, na základe ktorých získal zákazku v obstarávaní, je povinný zaplatiť 

objednávateľovi sankciu minimálne vo výške finančného rozdielu medzi víťaznou ponukou a ponukou ďalšieho uchádzača 
v poradí.  

XI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatné alebo neúčinné,   zostávajú ostatné ustanovenia 

tejto zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov upravujúcich danú vec. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného a očíslovaného dodatku k zmluve a musia byť 
podpísané oboma zmluvnými stranami. Akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s § 18 a príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri 
podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, právny úkon 
bol urobený určite a vážne. 

4. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, 4 rovnopisy pre objednávateľa a 2 rovnopisy pre zhotoviteľa 
5. Zhotoviteľ k podpisu   zmluvy  predloží platný výpis z registra partnerov verejného   sektora, bez  tejto   povinnosti  nie  je 

možné   uzavrieť  
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v centrálnom  registri  zmlúv.   
 
Príloha č. 1 – Rozpočet   

 
 
Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 
 
V ........................., dňa ...........................   V........................., dňa ......................... 
 
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave      
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.........................................................    ............................................................ 

PhDr. Peter Lőrincz                        
riaditeľ         

 
 

 


