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Zmluva o dielo 
uzavretá v zmysle  ust. § 536 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v  znení neskorších predpisov medzi 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: OBEC KLUKNAVA 

Štatutárny orgán: Ing. Štefan Kováč, starosta obce  

  Adresa :         Obecný úrad, Kluknava č. 177, 053 51  Kluknava  

  IČO : 00329274 

 DIČ :  2021331477 

(ďalej len „objednávateľ“)        

a             

 

Zhotoviteľ:             STAVOTERM Košice, s.r.o. 
Sídlo:    Námestie Budovateľov 695/5, 045 01 Moldava nad Bodvou 

IČO:   46301259 

DIČ:   2023316427 

IČ DPH:   SK2023316427 

Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šváb  

Bank. spoj.:   Slovenská sporiteľňa, a.s.  

Číslo účtu:   SK380900000000622920418  

Registrácia v OR:   Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 38484/V                                 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 uzatvárajú túto zmluvu o dielo, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela v rozsahu 

vymedzenom v predmete tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje k jeho prevzatiu a k zaplateniu 

dohodnutej ceny za jeho vyhotovenie.  
 

 

Článok 2. 

Predmet zmluvy 

 

2.1  Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností oboch zmluvných strán pri 

vykonávaní stavebných prác na diele „ Telocvičňa Kluknava – sociálne zariadenia“ v stave 

bežného štandardu.  

2.2 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu  za predmet zmluvy spôsobom 

dohodnutým v tejto zmluve. 

2.3 Pri vypracovaní predmetu zmluvy bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné právne 

predpisy, technické normy, ustanovenia tejto zmluvy, pokyny objednávateľa a bude sa riadiť 

východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, 

zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych 

orgánov a organizácií. 
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2.4  Za ukončenie realizácie diela sa podľa tejto zmluvy považuje deň podpísania 

protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

podľa článku 3.  tejto zmluvy. 

 

  Článok 3. 

Miesto a termín  výstavby, odovzdanie diela  

 

3.1 Stavba „Telocvičňa Kluknava – sociálne zariadenia“  sa nachádza v obci Kluknava, okres 

Gelnica, na pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce Kluknava.   

3.2 Termín odovzdania diela je najneskôr 30.9.2016. Nedodržanie tohto termínu je 

Objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy s právom od zmluvy okamžite 

odstúpiť.  

3.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ potvrdzuje, že dňom podpísania zmluvy prevzal stavenisko 

a začal s plnením predmetu zmluvy. 

3.4 Objednávateľ je povinný podľa tejto zmluvy riadne vykonané a odovzdané dielo prevziať. O 

odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej aj 

len: „protokol“), ktorý podpisuje objednávateľ a zhotoviteľ. Objednávateľ podpíše protokol o 

odovzdaní a prevzatí diela len za súčasného splnenia nasledovných podmienok :  

- zhotoviteľ preukáže realizáciu diela v úplnom súlade s rozpočtom stavby a touto zmluvou ,  

- zhotoviteľ preukáže súlad realizácie diela s údajmi uvedenými v stavebnom denníku, 

- zhotoviteľ preukáže všetky atesty, certifikáty, revízie a správy k jednotlivým stavebným a 

technologickým celkom v súlade s právnymi predpismi a normami platnými na území SR, 

- zhotoviteľ vypratal stavenisko.  

Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť objednávateľovi zhotoviteľ. Podpísaním 

protokolu o odovzdaní a prevzatí diela sa dielo považuje za riadne vykonané.  

 

Článok 4. 

Povinnosti účastníkov zmluvy 

  

4.1 Objednávateľ  zabezpečí: 

- všetky súvisiace povolenia a stanoviská zainteresovaných. 

4.2 Zhotoviteľ sa pred podpísaním tejto zmluvy dôkladne oboznámil so stavom odovzdávaného 

diela,  objednávateľom vykonanými prácami, s dokumentáciou súvisiacou s výstavbou 

„Telocvičňa Kluknava – sociálne zariadenia“  a povinnosťami pri vyhotovení predmetu diela 

a ďalším  účelom využitia predmetu zmluvy.       .  

4.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v 

prípade, ak sa taká vada stane zjavnou až po tomto čase, pokiaľ zhotoviteľ nepreukáže, že 

k vade došlo zavinením objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po jeho 

prevzatí objednávateľom, ak sú spôsobené porušením povinností zhotoviteľa. 

4.4 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku, že dielo bude spôsobilé na použitie na účel, 

ktorému má slúžiť, a to v trvaní  24  mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. 

Záruka sa rovnako vzťahuje na všetky vykonané práce a dodávky pri vykonávaní diela.  

4.5 Nároky objednávateľa z vád diela a zo záruky sa spravujú ustanoveniami zákona                      

č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník (v znení neskorších predpisov)  najmä §§ 563 až 565. Nároky 

z vád si objednávateľ uplatní u zhotoviteľa v písomnej forme. Ak  objednávateľ požaduje 

odstránenie vád diela, je zároveň oprávnený určiť primeranú lehotu na ich odstránenie 
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s prihliadnutím na povahu vady a svoje oprávnené záujmy, ktorú je zhotoviteľ povinný 

dodržať; pri závažných vadách diela je zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním 

okamžite po doručení žiadosti objednávateľa. 

4.6 Po vykonaní diela zhotoviteľ bezodkladne odstráni zostávajúce vybavenie zhotoviteľa, 

prebytočný materiál, odpad, sutinu a pomocné konštrukcie (dočasné stavby) zo staveniska.  

4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo môže vykonávať aj subdodávateľ zhotoviteľa, pričom 

zhotoviteľ sa zaväzuje vopred oznámiť objednávateľovi osobu a rozsah  prác na diele, ktoré 

budú takouto osobou vykonané. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak objednávateľ 

nebude súhlasiť s osobou subdodávateľa  a túto skutočnosť zhotoviteľovi oznámi, zhotoviteľ 

sa zaväzuje zmeniť subdodávateľa na základe pokynov objednávateľa.        

4.8 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za starostlivosť o stavbu a vybavenie od dátumu prevzatia diela 

od zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, až do jeho úplného odovzdania stavby objednávateľovi .     

 

Článok 5. 

Cena a financovanie vyhotovenia diela 

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vyhotovenie diela je pevná  a bola dohodnutá vo výške  

 

58.897,41 EUR bez DPH. 

 

K tejto sume bude pripočítaná DPH vo výške planej v čase vystavenia daňového a účtovného 

dokladu v súlade s platnými právnymi predpismi .  

5.2 Položkový rozpočet ceny diela tvorí Prílohu č. 1 –Rozpočet tejto zmluvy a je jej 

neoddeliteľnou súčasťou.   

5.3  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak zo strany Objednávateľa bude poskytnutá záloha 

na vykonanie jednotlivých častí diela, táto bude jednostranne bezodkladne započítaná 

s vystavenou faktúrou zhotoviteľa.  

5.4 Akákoľvek úprava ceny diela podlieha uzatvoreniu predchádzajúceho písomného dodatku 

k tejto zmluve, ktorý musí byť schválený oboma zmluvnými stranami. Za písomný dodatok 

zmluvy sa stranami nepovažuje uvedenie zoznamu prác v stavebnom denníku alebo e-mailová 

komunikácia v ktorej je zo strany objednávateľ určený rozsah prác, ktoré má zhotoviteľ 

vykonať akceptácia výkonu týchto prác zo strany zhotoviteľa musí byť vykonaná v dodatku.  

5.5 Faktúra musí mať všetky zákonom predpísané náležitosti podľa platných daňových 

a účtovných predpisov.  Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet 

zhotoviteľa. Faktúra sa považuje za zaplatenú odpísaním fakturovanej čiastky z účtu 

objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. Podmienkou akejkoľvek fakturácie podľa tohto 

článku zmluvy je predchádzajúce odsúhlasenie vykonaných prác  objednávateľom. 

5.6  K  faktúre zhotoviteľ pripojí tieto prílohy : 

a) Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach spolu s krycími listami rozpočtu: 

Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach spolu s krycími listami rozpočtu 

je doklad prikladaný k faktúre, na ktorom zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej 

osoby a pečiatkou zhotoviteľa a podpisom objednávateľa, že práce uvedené 

v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky 

zmluvných strán uplatnené v rámci Zmluvy o dielo.  

b) Súpis vykonaných prác: zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť 

Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami: 
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i. položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia 

byť v súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo Rozpočte , 

ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy  

ii. súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných 

zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s Výkazom 

výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. V prípade, že došlo k zmene množstiev 

vykonaných prác alebo dodaných tovarov upravených dodatkom k zmluve o dielo 

musia byť „upravené“ práce vykázané na súpise vykonaných prác v súlade 

s dodatkom k zmluve o dielo; 

súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných 

prác v súlade s Výkazom výmer ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy; 

c) Certifikáty alebo doklady preukazujúce zhodu s platnými právnymi predpismi na 

dodávané a zabudovávané tovary a stavebné časti, ktorými sa preukáže že boli dodané a 

zabudované len v zmysle platných právnych predpisov povolené tovary, technológie 

alebo stavebné materiály a časti stavebných materiálov. 

5.7  Strany sa dohodli, že dátum splatnosti na vystavenej faktúre je 10 dní odo dňa  vystavenia 

faktúry. 

5.8  Za omeškanie plnenia predmetu zmluvy oproti stranami schválenému Harmonogramu prác, 

môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty  a to vo výške 0,5 

% z čiastky zo zmluvnej ceny viazanej k tomuto plneniu za každý deň omeškania, najviac 

však do výšky 10% z čiastky zo zmluvnej ceny viazanej k tomuto plneniu. Uplatnením 

zmluvnej pokuty objednávateľom podľa tohto bodu nie je dotknuté právo objednávateľa 

požadovať náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti zo strany 

zhotoviteľa, a to aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu a aj v prípade, že zhotoviteľ 

porušenie zmluvnej povinnosti nezavinil. 

 

Článok 6. 

      Odstúpenie od zmluvy 
6.1 Objednávateľ, alebo zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy 

v prípadoch ustanovených touto zmluvou, alebo zákonom.  

6.2 Objednávateľ môže (okrem bodu 6.1 tohto článku zmluvy)  od tejto zmluvy 

odstúpiť  v prípade ak 

a) zhotoviteľ závažným spôsobom poruší ustanovenia tejto zmluvy, alebo 

nedodrží lehoty pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy 

b) zhotoviteľ sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa odkloní 

od podkladov podľa článku 2 tejto zmluvy 

c) zhotoviteľ pri realizácii diela poruší bezpečnostné, technické a kvalitatívne 

normy, ustanovené touto zmluvou, alebo zákonom. 

6.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť druhej zmluvnej strane 

doručené. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie od zmluvy bolo 

druhej zmluvnej strane doručené tretí deň nasledujúci po dni jeho odoslania. 

6.4 Zmluvu možno ukončiť dohodou iba písomne, a to na základe dohody oboch 

zmluvných strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

Článok 7. 

Záverečné ustanovenia 
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7.1 Pokiaľ sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť 

celej zmluvy. Tieto ustanovenia budú nahradené ustanoveniami platnými, ktoré sa v svojom 

zmysle a účele čo najviac približujú ustanoveniam neplatným a vystihujú záujem účastníkov 

zmluvy. 

7.2 Zmeny tejto zmluvy možno vykonať iba formou obojstranne odsúhlaseného písomného 

dodatku, podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.  

7.3 Všetky práva a záväzky zmluvných strán prechádzajú aj na ich  právnych nástupcov. 

7.4 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá 

zmluvná strana. 

7.5 Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia  príslušnými právnymi predpismi platnými 

v Slovenskej republike.   

7.6 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a zmluvu 

uzatvárajú bez akýchkoľvek omylov, či tiesne, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi 

na konci tejto zmluvy. 

7.7 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že Zhotoviteľ mal možnosť ovplyvniť obsah zmluvy a na 

jej  konečnom znení sa aktívne podieľal, pričom zmluva je výsledkom vzájomných rokovaní 

zmluvných strán o jej obsahu. 

7.8 Túto zmluvu si jej účastníci prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ju 

podpísali. 

7.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 

 

Prílohy:   

1. Rozpočet 

 

   
 

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

 

 

 

 

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

               Objednávateľ                                                    Zhotoviteľ 


