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ZMLUVA O DIELO č. 2019-2-010 

 

uzatvorená podľa §§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení 

 

 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

Obchodné meno:  Obec Hrádok  

Sídlo:    Hrádok 149, 916 33 Hrádok  

Štatutárny orgán:  Ing. Rastislav Beňo, starosta obce Hrádok 

e-mail:    obec.hradok@stonline.sk 

IČO:    00311618 

Číslo účtu:   SK58 5600 0000 0058 0456 1009 – Prima banka 

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

 

a  

 

Obchodné meno:  Termomont Dolná Krupá, s.r.o.    

Sídlo:    Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol 

Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu v Trnave, oddiel:Sro, vl.č.:11211/T 

Konajúci prostredníctvom: Ján Reisinger, konateľ 

IČO:    36229709 

IČ DPH:   SK2020163981 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu   SK34 0200 0000 0016 7305 7954 

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) 

 

 

 

1 DEFINÍCIE POJMOV 

I. Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na 

uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

II. Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku vyhláseného postupu verejného obstarávania 

zákazky na uskutočnenie stavebných prác - verejnej súťaže zadania podlimitnej zákazky - podľa 

§ 113 a násl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 

III. Zmluvné strany majú záujem upraviť si vzájomné práva a povinnosti súvisiace s realizáciou 

diela; 

 

 

1.1 Pokiaľ nebude ďalej uvedené inak, potom budú mať výrazy použité v Zmluve s veľkými 

začiatočnými písmenami nasledovný význam:  

 

(a) Cena za Dielo znamená odplatu za vykonanie Diela podľa článku 5 Zmluvy, ktorá je 

stanovená na základe vzájomne odsúhlaseného rozpočtu vyjadreného v ocenenom 

výkaze výmer vypracovaného po položkách pre jednotlivé činnosti súvisiace s realizáciou 

Diela podľa Prílohy 3 Zmluvy – Rozpočet (ocenený výkaz výmer) stavby, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť Zmluvy; 

 

(b) Dielo znamená Zhotovenie stavby  Kanalizácia Hrádok - Zberač AB-1, DN 300, dĺ. 270 

m (od Š10 po Š16) na základe projektovej dokumentácie, ktorá bola súčasťou súťažných 

podkladov; Podrobná špecifikácia diela je ďalej bližšie špecifikovaná v Prílohe 1 Zmluvy 

– Rekapitulácia objektov stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy;   

 

(c) Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov; 

 

(d) Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov; 

 

(e) Zmluvná strana znamená Objednávateľ a/alebo Zhotoviteľ. 

 

(f) súťažných podkladov; Dielo je ďalej bližšie špecifikované v Prílohe 1 Zmluvy – 

Špecifikácia Diela, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy;   

 

(g) Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov; 

 

(h) Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov; 

 

(i) Zmluvná strana znamená Objednávateľ a/alebo Zhotoviteľ. 
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1.2 Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1 bode 1.1 Zmluvy, ak je ďalej v Zmluve 

použitý definovaný pojem, v Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v 

príslušnej časti Zmluvy, kde je definovaný. 

 

1.3 V Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer, 

 

(a) každý odkaz na Zmluvnú stranu zahŕňa aj jej právnych nástupcov, ako aj postupníkov a 

nadobúdateľov práv alebo záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy; 

(b) každý odkaz na Zmluvu alebo iný dokument znamená Zmluvu alebo iný dokument v 

znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane novácií; 

(c) prílohy Zmluvy predstavujú jej neoddeliteľné súčasti a správny výklad ustanovení 

Zmluvy je možný len s prihliadnutím na ich obsah. Nadpisy častí, článkov a príloh slúžia 

výlučne pre uľahčenie orientácie a pri výklade Zmluvy sa nepoužijú; 

(d) každý odkaz na „článok“ alebo „prílohu“ znamená odkaz na príslušný článok alebo 

prílohu Zmluvy;  

(e) výrazy definované v jednotnom čísle alebo v základnom gramatickom tvare majú v 

Zmluve rovnaký význam, keď sú použité v množnom čísle a inom gramatickom tvare a 

naopak. 

 

 

2 PREDMET ZMLUVY 

 

2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok: 

(a) Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo; a 

(b) Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo. 

 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo riadne a včas, vo vlastnom mene, na 

vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, za podmienok dohodnutých v Zmluve a v 

rozsahu podľa príloh Zmluvy, samostatne a na požadovanej odbornej úrovni. Zmluvné strany sa 

dohodli, že porušenie odbornej starostlivosti Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie 

Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za realizáciu Diela v celom rozsahu bez ohľadu 

na osobu, ktorá Dielo alebo časť Diela skutočne realizuje.  

 

2.3 Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie 

záväzkov zo Zmluvy. 

 

 

3 TERMÍN A MIESTO PLNENIA 

 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizáciu prác na Diele začať a celé Dielo riadne dokončiť a odovzdať 

Objednávateľovi v týchto lehotách: 
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(a) termín odovzdania staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi: do 8 pracovných dní od 

podpisu zmluvy  

(b) termín začatia Diela: do 8 pracovných od odovzdania staveniska 

(c) termín dokončenia Diela a odovzdania Diela:  do 60 pracovných dní odo dňa začatia 

Diela 

 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii Diela postupovať v termínoch podľa schváleného 

harmonogramu postupného zhotovenia Diela v zmysle Prílohy 2 Zmluvy – Harmonogram 

postupného zhotovenia Diela, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy (ďalej len „Príloha 2 

Zmluvy“) a podľa Prílohy č. 1.  

 

3.3 Po dokončení stavebných prác Zhotoviteľ odovzdá stavenisko vypratané a upravené do 

pôvodného stavu alebo podľa dohody Zmluvných strán do 3 (troch) dní po ukončení prác na 

zodpovedajúcej časti Diela, resp. po odovzdaní Diela ako celku, ak Objednávateľ neurčí inak. 

 

3.4 Meniť a spresňovať termíny a organizáciu práce možno len po vzájomnej dohode Zmluvných 

strán.  

 

3.5 Miestom plnenia je intravilán a extravilán obce Hrádok, a to v zmysle kanalizačnej trasy podľa 

projektovej dokumentácie.  

 

 

4 PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 

4.1 Dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje Zhotoviť podľa projektu stavby a v súlade podmienkami 

stanovenými v Zmluve. Zhotoviteľ potvrdzuje, že bol oboznámený so zámerom Objednávateľa, 

že vykonal pred uzavretím Zmluvy obhliadku staveniska a že je oboznámený s podmienkami, za 

ktorých má Dielo vykonať. 

 

4.2 Dielo je vymedzené odsúhlaseným projektom stavby na predmetnú zákazku, vrátane oceneného 

výkazu výmer.  

 

4.3 Východiskovými podkladmi k realizácii Diela sú projekt stavby vrátane príslušného výkazu 

výmer a obhliadka staveniska. 

 

4.4 Zhotoviteľ je povinný Dielo zrealizovať a odovzdať v zmysle platných STN, v rozsahu a kvalite 

podľa odsúhlaseného harmonogramu postupného zhotovenia Diela v zmysle Prílohy 2 Zmluvy. 

 

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vedenie stavebného denníka. 
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4.6 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na realizáciu Diela výhradne tretiu osobu-subdodávateľa, ktorú 

písomne odsúhlasil Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu Zmluvy predložiť 

Objednávateľovi na odsúhlasenie zoznam svojich subdodávateľov jednotlivých častí Diela. 

Zhotoviteľ zodpovedá za riadne plnenie zmluvy aj vtedy, keď bude Dielo realizovať 

prostredníctvom tretej osoby, a to aj v prípade ak k tomu dal predošlý súhlas Objednávateľ. 

 

4.7 Zhotoviteľ je povinný počas účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať Objednávateľovi správy o 

vykonaných aktivitách vo formáte určenom Objednávateľom (stavebný denník). V prípade 

rozporu predkladanej správy so skutkovým stavom realizácie Diela alebo so Zmluvou, je 

Zhotoviteľ povinný v lehote určenej Objednávateľom tento rozpor odôvodniť. 

 

4.8 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela poveriť svojho zástupcu pre koordináciu bezpečnosti pri 

uskutočňovaní stavby v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov. 

 

4.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác prítomnosť svojho 

zodpovedného zástupcu (stavby vedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť 

problémy počas uskutočňovania Diela. Zhotoviteľ poveruje vedením uskutočňovania stavby 

stavbyvedúceho: Ing. Jozef Bartek.  

 

4.10 Zhotoviteľ je povinný priebežne informovať Objednávateľa o stave zhotovovaného Diela na 

kontrolných poradách a na operatívnych poradách vedenia stavby. 

 

4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly Objednávateľa súvisiacej s dodávaným tovarom, 

prácami a službami kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami 

Objednávateľa a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

4.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť sám alebo prostredníctvom oprávnenej tretej osoby 

nakladanie s odpadmi, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzniknutými v súvislosti so zhotovovaním 

Diela. 

 

4.13 Zhotoviteľ je povinný prevziať zodpovednosť za čistotu komunikácií v súvislosti s vykonávaným 

Dielom. 

 

4.14 Zhotoviteľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre 

realizáciu Diela. 

 

4.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť doklady o kvalite materiálov, výrobkov a konštrukcií 

zabudovaných do Diela a použitých v rámci zhotovovania Diela ako jeho súčasť, v súlade so 

stavebným zákonom, zákonom o štátnom skúšobníctve, vyhláškou o certifikácii výrobkov, 



__________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zmluva o dielo                                                                                                                                                     Strana 6 z 16 

zákonom o stavebných výrobkoch, zákonom o technických požiadavkách na výrobky a 

posudzovaní zhody a inými súvisiacimi právnymi normami a predpismi, ako aj geometrický 

plán, potvrdenia správcu digitálnej mapy o jej odovzdaní a ostatné náležitosti potrebné 

k vydaniu oprávnenia k užívaniu Diela (skúšky, oprávnenia, revízie a iné). 

 

4.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonanie kvalitatívnych skúšok a potrebných meraní, 

predpísaných príslušnými právnymi normami a predpismi a STN. 

(a) Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie príslušných ustanovení právnych noriem 

platných pre zhotovovanie Diela minimálne v rozsahu: 

(b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

(c) vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých činností v znení niektorých predpisov; 

(d) zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení 

neskorších predpisov; 

(e) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov, 

(f) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov; 

(g) zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov; 

(h) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 

Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov; 

(i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 

neskorších predpisov; 

(j) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; 

(k) ostatných súvisiacich právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce, STN a 

iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním Diela. 

 

4.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť počas realizácie ochranu staveniska pred vstupom cudzích 

osôb, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a jeho okolí, ako aj na prístupových 

komunikáciách. 

 

4.18 Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení predmetu Zmluvy vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v 

zmysle 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 vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností v znení 

niektorých predpisov a prevezme zodpovednosť za bezpečnosť práce na stavenisku. 
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4.19 Zhotoviteľ je povinný prevziať zodpovednosť za to, že pracovníci zhotovujúci Dielo budú mať 

doklady o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 

požiarnej bezpečnosti, lekárske potvrdenia o vyhovujúcom zdravotnom stave pre vykonávané 

činnosti a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných činností. Zhotoviteľ je povinný na výzvu 

Objednávateľa predložiť kópie týchto dokladov. 

 

4.20 Zhotoviteľ je povinný riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných 

pracovníkov ani tretích osôb a poškodeniu majetku. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť 

a ochranu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb oprávnene sa zdržujúcich na stavenisku 

a dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany. 

 

4.21 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu 

alebo škody počas vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny. 

 

4.22 Počas zhotovovania Diela bude Objednávateľ zabezpečovať na stavbe tieto činnosti: 

(a) vykonávať dozor počas celej doby zhotovovania Diela; Objednávateľa bude počas 

zhotovovania Diela zastupovať a vykonávať dozor bude Ing. Jarolím Straka ako 

technický dozor, ktorý je oprávnený zastupovať Objednávateľa na kontrolných dňoch, 

pri kontrole vykonaných prác a preberaní ukončeného Diela; 

(b) kontrolovať vecný a časový postup zhotovovania Diela a jeho súlad s projektom stavby; 

(c) sledovať denné zápisy Zhotoviteľa v stavebnom denníku a pripájať k nim svoje 

upozornenia na nedostatky Zhotoviteľa, zistené pri zhotovovaní Diela, ako aj vznášať na 

Zhotoviteľa pokyny, súvisiace s postupom, kvalitou a rozsahom zhotovovaného Diela. 

 

4.23 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po podpise Zmluvy 

všetky podklady potrebné pre zhotovenie Diela, ktoré má k dispozícii, a to predovšetkým 

príslušnú projektovú dokumentáciu. 

 

4.24 Objednávateľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi predovšetkým nasledovné 

spolupôsobenie: 

(a) odovzdať mu pred termínom začatia zhotovovania Diela písomné oznámenie, v ktorom 

uvedie presný dátum a hodinu uskutočnenia odovzdania a prevzatia staveniska; 

(b) odovzdať mu riadne a včas stavenisko spôsobilé na realizáciu Diela; 

(c) odovzdať mu skladovacie plochy pre uskladnenie prípadných dodávok a materiálov; 

(d) ďalšie spolupôsobenie bude bližšie špecifikované v zmysle zápisu z odovzdávky 

staveniska. 

 

4.25 Zhotoviteľ sa bude riadiť zadaním a podkladmi dodanými v súlade so Zmluvou, pokynmi 

Objednávateľa, zápisnicami zo vzájomných rokovaní, písomnými dohodami Zmluvných strán, 

vyjadreniami a rozhodnutiami. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie Diela plniť 
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pokyny Objednávateľa, pričom v prípade potreby je zároveň povinný upozorniť Objednávateľa 

na nevhodnosť jeho pokynov. 

 

4.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje včas informovať Objednávateľa o všetkých podstatných zmenách 

v právnych predpisoch a normách priamo súvisiacich so Zmluvou a vykonávaním Diela. 

 

4.27 Proklamácia zhotoviteľa – Zhotoviteľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že ponuka je v súlade 

s predmetom zákazky a navrhovaná zmluvná hodnota  - cena diela zahŕňa všetky potrebné 

stavebné práce a dodávky a ostatné súvisiace činnosti tak, aby dielo bolo zhotovené 

v požadovanom rozsahu a kvalite, v zmysle platných STN a vo svojom mene. 

 

 

5 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1 Cena za Dielo je stanovená na základe vzájomne odsúhlaseného rozpočtu vyjadreného 

v ocenenom výkaze výmer stavy podľa Prílohy 3 Zmluvy v celkovej výške  

 

Náklady z rozpočtov.........................................................131 578,95 EUR bez DPH 

CENA CELKOM...............................................................157 894,74 EUR s DPH 

 

 

Pri DPH sa bude postupovať v zmysle platných právnych predpisov. 

 

5.2 K zmene Ceny za Dielo môže dôjsť: 

(a) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy zo strany Objednávateľa; a 

(b) pri zmene technického riešenia požadovaného Objednávateľom; a to len na základe 

písomného dodatku k Zmluve. Ku každému dodatku, ktorým sa mení rozsah plnenia 

a Cena za Dielo musí byť priložený: 

 písomný súhlas Objednávateľa so zmenou rozsahu plnenia Zhotoviteľa alebo so 

zmenou technického riešenia časti Diela; a 

 po položkách ocenený výkaz výmer prác naviac alebo nevykonaných prác písomne 

odsúhlasený Objednávateľom. 

 

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi Cenu za Diela na základe priebežných 

mesačných faktúr, pričom prílohou faktúry bude Objednávateľom potvrdený súpis vykonaných 

prác a dodávok. 

 

5.4 Zhotoviteľ je po riadnom odovzdaní celého Diela podľa článku 6 bod 6.4 Zmluvy oprávnený 

predložiť Objednávateľovi konečnú faktúru na zaplatenie Ceny za Dielo a doručí ju 

Objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa odovzdania celého Diela, pričom prílohou 
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faktúry bude Zmluvnými stranami potvrdený zápis o odovzdaní a prevzatí Diela, potvrdená 

zápisnica o ukončení Diela. 

 

5.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu podľa § 10 

zákona č.  431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, náležitosti daňového 

dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov, evidenčné číslo zmluvy, pod ktorou je zmluva evidovaná u Objednávateľa a k faktúre 

bude pripojený potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok za celé Dielo a potvrdený zápis 

o odovzdaní a prevzatí Diela, resp. potvrdená zápisnica o ukončení Diela. V prípade, ak faktúra 

nebude spĺňať tieto náležitosti, je Objednávateľ oprávnený do 8 dní vrátiť faktúru na 

dopracovanie, resp. opravu. Taktiež v prípade, ak výška fakturovanej sumy nebude zodpovedať 

podkladom Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený do 8 dní vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na 

prepracovanie, inak sa bude faktúra považovať za schválenú. Nová lehota splatnosti začína 

plynúť momentom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 

 

5.6 Faktúra je splatná do 30 dní po jej doručení. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, 

nedeľu alebo sviatok, splatnosť takejto sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom 

pracovným dňom sa na účely Zmluvy rozumie deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom 

pracovného pokoja ani dňom pracovného voľna v Slovenskej republike. Zaplatením faktúry sa 

rozumie deň odpísania fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa. 

 

5.7 Ak bude Zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na  zrušenie 

registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov, Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi sumu DPH uvedenú na faktúre. Sumu DPH 

uhradí Objednávateľ Zhotoviteľ na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za 

príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre bola v lehote 

splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o 

zaplatení DPH. 

 

5.8 Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce zo Zmluvy voči 

Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. 

 

 

6 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

6.1 Odovzdanie a prevzatie dokončeného Diela sa uskutoční po jeho riadnom zhotovení v termíne 

podľa harmonogramu postupného zhotovenia Diela v zmysle Prílohy 2 Zmluvy, najneskôr do 2 

(dvoch) pracovných dní odo dňa riadneho dokončenia Diela, na základe písomnej výzvy 

Zhotoviteľa. 
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6.2 Pri odovzdaní a prevzatí Diela Zhotoviteľ Objednávateľovi predloží kópie stavebného denníka, 

dokumentáciu skutočného vyhotovenia a ďalšie doklady vyplývajúce z článku 4 Zmluvy.  

 

6.3 Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela zodpovednými zástupcami Zmluvných strán je 

dané preberacie konanie ukončené. V prípade odstraňovania drobných vád a nedorobkov 

uvedených v preberacom protokole sa vykoná zápis o vykonaní diela po ich odstránení. 

 

6.4 Po ukončení preberacieho konania celého Diela, po likvidácii zariadenia staveniska a jeho 

uvoľnení, a po predložení dokladov podľa tohto článku bod 6.2 Zmluvy oprávňuje Zhotoviteľa 

predložiť Objednávateľovi konečnú faktúru na úhradu Ceny za Dielo. 

 

6.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu prípadné chyby na zhotovenom Diele, 

ktoré vyplynú napr. z kolaudačného konania a ktoré Objednávateľ nezistil na preberacom 

konaní, aj po termíne splnenia všetkých záväzkov. 

 

7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA, ZÁRUKA A ZÁRUČNÁ DOBA 

 

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku 60 (šesťdesiat) mesiacov na stavebnú časť a na 

technológiu 24 mesiacov, pričom záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania Diela 

podľa článku 6 bod 6.3 Zmluvy.  

 

7.2 Zhotoviteľ ručí za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti 

dohodnuté Zmluvou, zodpovedajúce právnym a technickým normám a predpisom, že zhotovené 

Dielo bude bez vád, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania 

k určeným účelom. 

 

7.3 Vykonané Dielo má vady, ak nezodpovedá požadovanej kvalite a/alebo nezodpovedá 

požadovanému rozsahu. 

 

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Zhotoviteľ 

zodpovedá aj za skryté vady Diela, ktoré Objednávateľ zistil po prevzatí Diela. Objednávateľ je 

povinný Zhotoviteľovi písomne oznámiť vadu Diela bezodkladne po tom, čo ju zistil. V prípade, 

že sa preukáže zodpovednosť Zhotoviteľa za skryté vady počas záručnej doby, je Zhotoviteľ 

povinný v súlade s § 373 a nasl. Obchodného zákonníka nahradiť Objednávateľovi aj prípadnú, z 

takéhoto titulu, vzniknutú škodu. 

 

7.5 Objednávateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi Zhotoviteľovi vady Diela, ktoré sa 

vyskytli v rámci záručnej doby, pričom v oznámení popíše chyby a uvedie ako sa prejavujú. Na 

základe písomnej reklamácie Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný 

na svoje náklady a bez zbytočného odkladu odstrániť počas záručnej doby reklamované vady 

Diela, a to aj v prípade, ak sa domnieva, že za reklamované vady nezodpovedá. V takom 
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prípade, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, až do doby právoplatného rozhodnutia súdu 

o reklamácii znáša náklady na odstránenie reklamovaných vád Zhotoviteľ. 

 

7.6 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady Diela bezodkladne, najneskôr však do 5 

(piatich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa. Lehotu na 

odstránenie vád určí Objednávateľ písomne.  

 

7.7 Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady v lehote stanovenej v písomnom 

oznámení Objednávateľa podľa tohto článku bod 7.6 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený tieto 

vady sám alebo pomocou tretej osoby odstrániť a Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady na 

odstránenie vád, resp. Objednávateľ je oprávnený na odstránenie týchto vád Diela uplatniť 

zábezpeku na záručné opravy podľa článku 9 bod 9.10 Zmluvy. Takýmto postupom 

Objednávateľa alebo inej oprávnenej osoby nie je dotknutá záruka poskytnutá Zhotoviteľom. 

 

7.8 Objednávateľ má právo na úhradu preukázateľných sankcií, udelených mu zo strany štátneho 

odborného dozoru v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa. 

 

7.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby spôsobené dodržaním nevhodných pokynov zo strany 

Objednávateľa, ak na nevhodnosť týchto pokynov Zhotoviteľ Objednávateľa písomne upozornil a 

Objednávateľ na ich dodržaní aj napriek tomu trval. Zhotoviteľ nezodpovedá Objednávateľovi za 

škodu, ktorá mu bola spôsobená vyššou mocou. Za vyššiu moc sa považuje taká vonkajšia 

okolnosť, ktorú Zhotoviteľ nemohol odvrátiť alebo prekonať, ani ju v dobe vzniku predvídať. 

 

7.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednosť za vady sa ďalej spravuje príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

7.11 Vady Diela, ktoré môžu mať za dôsledok uplatnenie zábezpeky na vykonanie prác podľa článku 

9 bod 9.1 Zmluvy, sú vady Diela zistené počas realizácie Diela, ktoré majú za následok 

nedodržanie termínov podľa harmonogramu postupného zhotovenia Diela v zmysle Prílohy 2 

Zmluvy a/alebo spôsobené nedodržaním ustanovení Zmluvy a príslušných právnych predpisov 

Zhotoviteľom. Vady Diela, ktoré môžu mať za dôsledok uplatnenie zábezpeky na záručné opravy 

podľa článku 9 bod 9.10 Zmluvy sú vady Diela zistené počas záručnej doby Diela, ktoré majú za 

následok finančné plnenie Objednávateľa spôsobené nedodržaním ustanovení Zmluvy 

Zhotoviteľom. 

 

 

8 SANKCIE 

 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uplatňovať si zmluvnú pokutu vo 

výške 500,- EUR (slovom: päťsto euro) za každý deň omeškania, ak je Zhotoviteľ v omeškaní 

s termínmi plnenia podľa harmonogramu postupného zhotovenia Diela v zmysle Prílohy 2 
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Zmluvy a/alebo s termínom dokončenia Diela a odovzdania Diela podľa článku 3 bod 3.1 písm. 

c) Zmluvy v dôsledku ním zanedbaných povinností. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa 

na náhradu škody. 

 

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený uplatňovať si úrok z omeškania vo výške 

0,05% z nezaplatenej fakturovanej sumy za každý deň omeškania, ak je Objednávateľ 

v omeškaní s úhradou fakturovanej sumy. 

 

8.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstraňovaním vád Diela v záručnej dobe podľa článku 7 bod 

7.6 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatňovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny 

za Dielo za každý deň omeškania. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo 

Objednávateľa na náhradu škody. 

 

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa tohto článku bod 8.1 a 

bod 8.3 Zmluvy. Zmluvné strany považujú takéto určenie zmluvnej pokuty za primerané a 

dostatočne určité. Zmluvnú pokutu sa zaväzuje Zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi bezodkladne 

po výzve Objednávateľa, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy 

Objednávateľa.   

 

8.5 Zmluvná strana zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí druhej Zmluvnej strane porušením svojej 

povinnosti zo Zmluvy a je povinná ju nahradiť, okrem prípadov, kedy preukáže, že porušenie 

povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Pri uplatnení a úhrade škôd 

a nákladov sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

8.6 Objednávateľ si v prípade nároku na náhradu škody môže škodu odpočítať z akýchkoľvek čiastok 

splatných v prospech Zhotoviteľa, alebo uplatniť zábezpeku na vykonanie prác podľa článku 9 

Zmluvy. Uvedené sa nedotýka práva Objednávateľa požadovať úhradu náhrady škody. 

 

8.7 Celková výška všetkých zmluvných pokút uložených zhotoviteľovi za porušenie zmluvy 

nepresiahne 15% z ceny diela bez DPH. 

 

8.8 Objednávateľ má nárok na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej 

výšku všetkých zaplatených zmluvných pokút. Celková výška náhrady škody nepresiahne cenu 

diela bez DPH. 

 

 

9 ZÁBEZPEKA NA VYKONANIE PRÁC A ZÁBEZPEKA NA ZÁRUČNÉ OPRAVY 

 

9.1 Objednávateľ nevyžaduje od Zhotoviteľa poskytnutie zábezpeky. 

 

10 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN 
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10.1 Akákoľvek komunikácia medzi Zmluvnými stranami v súvislosti so Zmluvou bude vykonávaná 

prostredníctvom listu, e-mailu alebo telefonického spojenia a bude zaslaná na nasledovné 

adresy: 

(a) Objednávateľ: 

Obec Hrádok 149, 916 33 Hrádok 

kontaktná osoba:  Ing. Rastislav Beňo, starosta obce Hrádok  

telefón:  +421 915 732 135 

e-mail: obec.hradok@stonline.sk    

(b) Zhotoviteľ: 

Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 

Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol 

kontaktná osoba: Ján Reisinger 

telefón: 0903 718 964 

e-mail: termomont@termomont.eu 

alebo na iné adresy alebo kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné strany navzájom písomne 

oznámia. 

 

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia sa budú 

pre účely Zmluvy považovať za doručené: 

(a) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; 

alebo 

(b) v 5. (piaty) pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky na pošte, ak bola zásielka 

poslaná doporučenou poštou alebo v deň doručenia zásielky, podľa toho, čo nastane 

skôr; alebo 

(c) v deň potvrdeného doručenia e-mailu, ak bol tento e-mail doručený do 15.00 hod v 

ktorýkoľvek pracovný deň a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni 

doručenia e-mailu, avšak s výnimkou prípadov, v ktorých bude adresátovi e-mailu 

doručený príslušný e-mail v čase, kedy bude mať tento adresát nastavenú automatickú 

odpoveď týkajúcu sa jeho neprítomnosti. 

 

 

11 TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY 

 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva ostáva platná do splnenia záväzkov Zhotoviteľa 

vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady uplatnené v záručnej dobe. 

 

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva môže byť ukončená aj skôr ako je uvedené v tomto 

článku bod 11.1 Zmluvy, a to jednostranným okamžitým odstúpením od Zmluvy z dôvodov 

uvedených v tomto článku bod 11.3, 11.4, 11.5 a 11.8 Zmluvy, jednostranným vypovedaním 
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Zmluvy podľa tohto článku bod 11.10 Zmluvy, alebo písomnou dohodou Zmluvných strán podľa 

tohto článku bod 11.11 Zmluvy.  

 

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpiť od Zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu 

škody v súlade s platnou právnou úpravou môžu pri podstatnom porušení zmluvného záväzku a 

v ostatných prípadoch uvedených v Zmluve alebo v Obchodnom zákonníku. 

 

11.4 Za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľ považuje prípady, ak Zhotoviteľ: 

(a) nedodrží termíny plnenia podľa harmonogramu postupného zhotovenia Diela v zmysle 

Prílohy 2 Zmluvy a/alebo termín dokončenia Diela a odovzdania Diela podľa článku 3 

bod 3.1 písm. c) Zmluvy v dôsledku ním zanedbaných povinností, a ak Zhotoviteľ 

nezjedná nápravu ani po výzve Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ poskytne 

dodatočnú primeranú lehotu k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave;  

(b) realizuje Dielo spôsobom, ktorý je v rozpore so Zmluvou alebo s príslušnými zákonmi a 

pri realizácii Diela nepostupuje s odbornou starostlivosťou, a ak Zhotoviteľ nezjedná 

nápravu ani po výzve Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ poskytne dodatočnú 

primeranú lehotu k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave. 

 

11.5 Za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľ považuje prípad, ak Objednávateľ opakovane 

neposkytne Zhotoviteľovi súčinnosť podľa článku 4 bod 4.23 a/alebo 4.24 Zmluvy, a ak 

Objednávateľ nezjedná nápravu ani po výzve Zhotoviteľa, v ktorej Zhotoviteľ poskytne 

dodatočnú primeranú lehotu k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave. 

 

11.6 Výzvy uvedené v tomto článku Zmluvy musia byť písomné a doručené na adresy pre 

doručovanie písomností uvedené v záhlaví Zmluvy. 

 

11.7 Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia Zmluvnej 

strany o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 

 

11.8 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy aj v prípade zverejnenia Zhotoviteľa v Zozname 

platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. 

z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

 

11.9 Odstúpením Zmluva zaniká, a teda zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré 

vyplývajú zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody 

vzniknutej porušením Zmluvy. Za práce a dodávky zhotovené v súlade so Zmluvou do okamihu 

odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy má Zhotoviteľ nárok na úhradu alikvotnej časti 

z dohodnutej Ceny za Dielo. Objednávateľ je oprávnený do záverečného vyúčtovania započítať 

straty, škody a sankcie vzniknuté v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany 

Zhotoviteľa a do doby vysporiadania je oprávnený zadržať neuhradené platby.  
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11.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu môže Objednávateľ vypovedať aj bez udania dôvodu 

zaslaním písomnej výpovede Zhotoviteľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví Zmluvy, 

pričom výpovedná lehota je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Zhotoviteľovi.  

 

11.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody Zmluvných strán. 

 

 

12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

12.1 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy upravené Zmluvou ako aj vzťahy vznikajúce zo Zmluvy sa 

spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor vzniknutý na základe Zmluvy alebo v súvislosti so 

Zmluvou, vrátane otázok platnosti, účinnosti alebo výkladu Zmluvy bude rozhodnutý príslušným 

súdom v Slovenskej republike. 

 

12.4 Práva a povinnosti zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Žiadna zo 

Zmluvných strán nie je oprávnená previesť práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. 

 

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo 

Zhotoviteľa započítať bez súhlasu Objednávateľa akúkoľvek svoju pohľadávku voči 

Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. 

 

12.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má 

voči Zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania 

splatná alebo nie), ktorú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi. Ak sú započítavané pohľadávky 

denominované v rôznych menách, Objednávateľ je oprávnený pre účely započítania prepočítať 

čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do meny druhej pohľadávky, pričom použije výmenný kurz 

stanovený v kurzovom lístku publikovanom Európskou centrálnou bankou. 

 

12.7 Zmluvu možno meniť, dopĺňať ju, alebo ju zrušiť len písomne, a to na základe dohody 

Zmluvných strán podpísanej Zmluvnými stranami a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 

o verenom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

12.8 V prípade, ak sa neskôr stane niektoré z ustanovení Zmluvy neplatné alebo nevykonateľné, 

nemá takáto neplatnosť alebo nevy konateľnosť niektorého z ustanovení Zmluvy vplyv na 
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platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú v takomto prípade 

povinné bez zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k Zmluve, ktorý nahradí neplatné alebo 

nevykonateľné ustanovenie Zmluvy tak, aby bola vôľa Zmluvných strán vyjadrená v 

nahrádzaných ustanoveniach Zmluvy zachovaná. 

 

12.9 Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej 

povinnosti, pokiaľ dôjde k nepredvídateľnej udalosti, ktorú povinná Zmluvná strana nemôže 

ovplyvniť, najmä k živelnej pohrome, vojne , občianskym nepokojom, nedostatku surovín na 

trhu, sabotáži, štrajku, alebo inému prípadu tzv. „vyššej moci“. Povinná Zmluvná strana sa 

zaväzuje omeškanie alebo nemožnosť plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej strane 

bezodkladne oznámiť a vyvinúť maximálne úsilie k odstráneniu takejto udalosti, pokiaľ to bude 

možné. Po odstránení tejto udalosti sa povinná Zmluvná strana zaväzuje vyvinúť maximálne 

úsilie k splneniu omeškanej zmluvnej povinnosti. 

 

12.10 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Zmluvu riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu 

porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že táto vyjadruje 

ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a (iv) že táto nebola uzavretá ani v tiesni, 

ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak 

čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú. 

 

12.11 Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť 

originálu, pričom Objednávateľ dostane 3 (tri) jej rovnopisy a Zhotoviteľ dostane 2 (dva) jej 

rovnopisy. 

 

12.12 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia a POV  

Príloha č. 2 - Časový harmonogram prác realizácie diela 

Príloha č. 3 - Rozpočet (výkaz výmer) stavby 

Príloha č. 4 - Základné podmienky pre zabezpečenie požiarnej ochrany 

Príloha č. 5 - Základné podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

Príloha č. 6 - Obsah zápisov v stavebnom denníku 

 

za Objednávateľa: za Zhotoviteľa: 

 

 

 

podpis: .............................................. podpis: .............................................. 

meno: Ing. Rastislav Beňo meno: Ján Reisinger 

funkcia: starosta funkcia: konateľ 

dátum: v Hrádku, dňa: ................ dátum: v Bielom Kostole, dňa: .............. 

 


