
ZMLUVA   O DIELO 
                                           č. 17/2014 

 
uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona  č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov a § 3 ods.3 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami 

 
 
 I.  
Zmluvné strany 

  
Objednávateľ:     Obec :   Obec Horné Semerovce                      
                              Sídlo:     Horné Semerovce 100, 935 84    
                
                              Zastúpený:  Mgr. Tomáš Pásztor           

 IČO:                               00369991                       
                              Bankové spojenie:      Prima banka 

                     Číslo účtu:                    7138233001/5600 
 

                            (ďalej len „objednávateľ“) 
                                                            

 
  Zhotoviteľ: Firma: Štefan Tipary EKOLSTAV 
                            Sídlo: J.Jesenského 6 
    936 01 Šahy 

    Zastúpenývo veciac zmluvných:     Štefan Tipary – majiteľ 
 Zastúpený vo veciach technických: Ing. Martin Tipary 
    IČO:  30071216 
    DIČ: 1020379767 
    Bankové spojenie: SLSP filiálka Šahy 
    Číslo účtu: 0028636908/0900 
    (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

 
II.  
Preambula 

 
 
2.1. Táto zmluva na zhotovenie práce je uzavretá podľa ustanovení § 563 a nasl. Obchodného 
zákonníka  v znení neskorších predpisov a § 3 ods.3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
  
 
 
  III. 
Predmet zmluvy 
 
3.1  Predmetom tejto zmluvy je  realizácia stavby v rozsahu výkazu výmer, ktorý tvorí súčasť 

súťažných podkladov.       
   

3.2.  Názov stavby je : Rekonštrukcia budovy zdravotného strediska v obci Horné 
Semerovce. 

3.3.  Miesto realizácie diela:  Obec Horné Semerovce 
3.4.  Zhotoviteľ vykoná dielo podľa rozsahu, uvedenom v rozpočte.  
3.5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
 



3.6.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zhotoví dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných 
v tejto zmluve, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a v zmysle platných STN. 

 
IV. Čas zhotovenia  
 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje : 

4.1.1 nastúpiť na plnenie predmetu zmluvy  do 7 dní od odovzdania a prevzatia staveniska, 
najneskôr 01.09.2014 

 
4.1.2 ukončiť práce v lehote 90 kalendárnych dní od prevzatia staveniska  

 
4.2 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutých termínoch, 

pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela 
o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa. 

 
4.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho ucelenú časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 
  
4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 
 
4.5. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 
záväzku. Po dobu omeškania s poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia 
prác na diele, pokiaľ to zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi. 
 

. 
 V. Cena 
 
5.1. Cena za dielo, v eur, je zostavená na základe rozpočtu, ktorý je záväzný a úplný, v súlade so 

zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. 
v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a je špecifikovaná ako 
záväzná a maximálna. V prípade  legislatívnej zmeny výšky základnej sadzby dane z pridanej 
hodnoty, bude k cene bez DPH pripočítaná aktuálna výška základnej dane z pridanej 
hodnoty. Zmena dojednanej ceny za dielo je prípustná len na základe písomného dodatku 
k zmluve o dielo podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

 
 
5.2.   Cena diela v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená ako cena s dohodou , pričom 

jednotkové ceny v ponukovom rozpočte sú  pevné nasledovne : 
  
             celková zmluvná cena bez DPH     20.852,99 €     
 
             sadzba DPH 20%  výška DPH         4.170,60 €   
 
             celková zmluvná cena vrátane DPH     25.023,59 €   
 

- pozostáva zo štyroch oddielov:  
 
 Názov oddielu cena bez DPH DPH20% Cena s DPH 
 
 O1  - Rekonštrukcia fasády 4.732,94 € 946,59 € 5.679,53 € 
 O2 – Rekonštrukcia kúrenia 3.575,- € 715,- € 4.290,- € 
 O3 - Výmena okien a SDK 5.043,30 € 1.008,66 € 6.051,96 € 
 O4 - Rekonštrukcia strechy 7.501,75 € 1.500,35 € 9.002,10 € 
 
 
 
 



VI.   Platobné podmienky a fakturácia: 
 
6.1.  Za vykonané práce má povinnosť zhotoviteľ po ukončení každého oddielu vystaviť faktúru 

a túto doručiť do desiateho dňa od prevzatia objednávateľovi. Okrem náležitostí uvedených 
v zmluve o dielo bude faktúra v súpise vykonaných prác a dodávok obsahovať jednotlivé 
výmery a jednotkové ceny. Výmery musia byť schválené zástupcami zhotoviteľa 
a objednávateľa, najneskôr v lehote troch dní od ich obdržania. Po odsúhlasení je faktúra 
splatná do 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je 
súpis vykonaných prác. 

 
 
 
6.2.  Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje: 

- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý dodáva  
tovar, službu alebo stavebné práce, a jeho identifikačné číslo pre daň,  
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska 

objednávateľa tovaru alebo  
služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené, 

- poradové číslo faktúry 
- dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento 

dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, 
- dátum vyhotovenia faktúry, 
- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby, 
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté 

v jednotkovej cene v eur, 
- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 
- výšku dane celkom v eur, 
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

 
 
6.3.  V prípade, že ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v čl.6.2 tejto 

zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. 
Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou 
splatnosti. 

 
7     Záručná doba – zodpovednosť za vady: 
 
7.1   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok 

dojednaných v zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 
zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené tretím osobám, ktoré vznikli v súvislosti 
s činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela.  

 
7.2  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia 

objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ 
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

 
7.3   Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití 
trval. 

 
7.4.    Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou 

pohromou. 
 
7.5.    Záručná doba na stavebné práce je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa 

protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zabudované prvky, na 
ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná 



doba podľa týchto záručných listov. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný 
účel a zachová si dohodnuté vlastnosti. 

 
7.6    Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela. 
 
7.7    Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela do 7 dní od uplatnenia oprávnenej 

písomnej reklamácie objednávateľa, prípadne vady odstrániť v čo najkratšom technicky 
možnom čase, nepresahujúcom vyššie uvedenú lehotu 7 dní. 

 
7.8    Ak sa ukáže, že vada diela počas záručnej doby je neodstrániteľná do dvoch týždňov, 

zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet 
plnenia/dielo/. 

 
7.9    Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 

zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl.I. tejto zmluvy. 
 
8      Podmienky vykonania diela: 
 
 
8.1    Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie 

a úžitkovej vody.  
 
8.2. V prípade, ak sa vo výkaze výmer nachádza odkaz na konkrétneho výrobcu, alebo na 

konktrétny výrobok, zhotoviteľ môže použiť jeho ekvivalent. 
 
9       Odovzdanie a prevzatie diela: 
 
9.1     O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude 

obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté lehoty na ich 
odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré 
sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise 
stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela. 

 
 
9.2     Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zvyšný materiál a odpad 

na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je 
zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie do termínu, 
ktorý je uvedený v preberacom protokole stavby. 

 
9.3    Dielo má vady, ak 

a)  nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá 
predmetu dohodnutému v tejto zmluve, 

                    b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu, 
                     c)  sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo 

d)  má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo 
jeho  časť zaťažené inými právami tretích osôb. 

 
 
9.4    Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom 

podpísania preberacieho rotokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia 
preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu prechádza zo 
zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele. 

 
9.5    Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo riadne vykonané resp. príslušnú časť diela podľa čl. 3.2.                 

tejto zmluvy v súlade s termínmi dojednanými v čl. 4.1.2  zmluvy, je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  0,05 %  za každý deň  omeškania s odovzdaním 
diela. 

 



 


