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                                                                                                                        Príloha  6. 

Zmluva o dielo č. ............/2020 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 

predpisov a doplnkov na realizáciu diela 

 

Čl. I  Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ :  

Obchodné meno:  Stredná odborná škola - Szakközépiskola 

Sídlo:    J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01 Fiľakovo 

Štatutárny orgán:  Ing. Attila Varga, riaditeľ školy 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:    SK3781800000007000394064 

IČO:   37890069 

DIČ:    2021687019 

IČ DPH:   Objednávateľ nie je platcom DPH 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:  xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač) 

Sídlo :   xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač) 

Zastúpený:   xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač) 

Zápis v OR/ZR:  xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač) 

Štatutárny zástupca : xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač) 

Bankové spojenie :  xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač) 

Číslo účtu :  xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač) 

IBAN:   xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač) 

BIC:   xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač) 

IČO :   xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač) 

DIČ :   xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač) 

IČ DPH :  xxxxxxxxx (vyplňuje uchádzač) 

(ďalej len „zhotoviteľ") 

 

Čl. II  Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Rekonštrukcia rozvodov TUV“ v rozsahu 

oceneného výkaz-výmeru, zadania, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas zhotoviť pre 

objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej len „zmluva “ ) v rozsahu a podľa 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v 

súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

3. Zhotoviteľ je povinný použiť na realizáciu diela podľa tejto zmluvy len materiály a výrobky, 

ktoré spĺňajú požiadavky objednávateľa stanovené touto zmluvou. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje 

dodržať všetky záväzné i doporučené STN, zákona č. 321/2014 Z.z., zákona č. 300/2012 Z.z. 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z.z., vyhlášky č. 364/2012 a ďalších zákonov a 

vyhlášok vzťahujúcich sa k predmetu a obsahu zmluvy a iných STN noriem vzťahujúcich sa k 

predmetu a obsahu zákazky súvisiace s realizáciou predmetu tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť predmet tejto zmluvy v požadovanej kvalite a termíne podľa tejto 
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zmluvy. 

5. Za riadne a úplné vykonanie diela zhotoviteľom podľa tejto zmluvy sa považuje kvalitné, riadne, 

včasné a úplné dokončenie všetkých prác a dodávok tvoriacich predmet diela v zmysle tejto 

zmluvy. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť za úhradu aj naviac práce – práce nad rozsah diela vymedzeného 

v tejto zmluve, dodatočne písomne požadované objednávateľom. 

7. Miesto dodania predmetu zmluvy: K. ú. Fiľakovo 

 

Čl. III Lehota plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje že dielo uvedené v článku II tejto zmluvy zhotoví pre objednávateľa pri 

dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok do 45 dní od podpisu zmluvy.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou v zmysle ods. l., tohto 

článku zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu 

plnenia tejto zmluvy plniť, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, alebo z titulu 

vyššej moci. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím realizácie diela          

v lehote podľa predchádzajúceho ods. 1   5 pracovných dní táto zmluva stráca platnosť aj účinnosť. 

4. V prípade prerušenia alebo pozastavenia zhotovovania diela z dôvodov na strane objednávateľa, je 

zhotoviteľ oprávnený predĺžiť termín ukončenia realizácie diela o dobu ich prerušenia alebo 

pozastavenia. 

5. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých 

garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a výsledkoch požadovaných 

skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov a zápisničným odovzdaním a prevzatím 

vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných vád Diela a nedorobkov a ich 

prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. 

 

Čl. IV Cena diela, fakturácia a platobné podmienky 

1. Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu, v 

ktorej sú  zahrnuté všetky náklady súvisiace s riadnym zhotovením diela podľa tejto zmluvy v 

nasledovnom členení : 

Cena bez DPH    ................ € 

Sadzba DPH 20% výška DPH  ................ € 

Celkom cena vrátane DPH   ................ € 

Slovom: ................................................ eur a ........................ centov. 

Daň z pridanej hodnoty bude  pripočítaná a účtovaná k cene diela v zmysle  platných právnych 

predpisov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela k úhrade bude stanovená na základe príslušných vzájomne 

odsúhlasených a skutočne zrealizovaných dodávok a prác potvrdených povereným zástupcom 

objednávateľa na stavbe a to v maximálnom rozsahu dohodnutých touto zmluvou.  

3. Cena určená  v zmluve  sa môže  meniť  len  na základe  písomného  dodatku  k tejto zmluve, a to 

pri písomnej požiadavke objednávateľa a v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní. 
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Zmluvné strany prijali tieto dohody týkajúce sa ceny diela: 

- ak počas uskutočňovania diela dôjde k zmene rozsahu prác a dodávok, k zmene technických 

riešení, k zmene parametrov diela, oproti čl. II. bod 1, alebo k uplatneniu naviac prác 

požadovaných objednávateľom, ktoré sa zhotoviteľ zaviazal vykonať v zmysle čl. II. bod 6 za 

osobitnú úhradu, upravia zmluvné strany výšku ceny, uvedenej v čl. IV. bod 1 nasledovne: 

- v prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie naviac 

prác, ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer boli zahrnuté, zhotoviteľ ocení tieto položky 

rovnakou jednotkovou cenou aká je uvedené v kalkulácii ceny, ktorá tvorí prílohu č.1 k tejto 

zmluve 

 -  nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri  

použití rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov 

-  zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť. 

4. Cena za dielo podľa tejto zmluvy bude uhradená objednávateľom zhotoviteľovi na základe 

faktúry zhotoviteľa, ktorú vystaví zhotoviteľ na základe súpisu riadne vykonaných prác. 

 5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia. 

6. V prípade, že faktúra alebo jej príloha nebude obsahovať náležitosti platného daňového dokladu, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie 

doby splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

Faktúra bude objednávateľovi doručená osobne alebo doporučene poštou. 

7. Neoddeliteľnou prílohou faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podpísaný a  

odsúhlasený poverenou osobou objednávateľa.  

8. Dodávateľ sa zaväzuje ku každej faktúre doručiť Krycí list rozpočtu a súpis vykonaných 

prác v tlačenej podobe .  

Čl. V  Podmienky zhotovenia diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví dielo podľa čl. II. tejto zmluvy a jej 

neoddeliteľných príloh v zhode s platnými STN, STN EN normami a podľa ostatných záväzných 

právnych predpisov súvisiacich s riadnou realizáciou diela a podľa tejto zmluvy.  

3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet zmluvy mali všetky 

legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii 

predmetu diela podľa tejto zmluvy.  

4. Za riadne a úplné vykonanie predmetu zmluvy zhotoviteľom podľa tejto zmluvy sa považuje 

kvalitné, riadne, včasné a úplné dokončenie všetkých prác a dodávok tvoriacich predmet zmluvy.  

5. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V opačnom prípade 

bude zhotoviteľ znášať sankcie vyplývajúce z porušenia tohto zákona. Pôvodca odpadu, objednávateľ, 

prenáša zodpovednosť za nakladanie a likvidáciu odpadov na zhotoviteľa v zmysle uvedeného zákona. 

Podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

18. Podmienkou riadneho ukončenia diela podľa tejto zmluvy je úspešné vykonanie všetkých 

skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou.  

Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.  

K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží nasledovné doklady :  

a) atesty od výrobcov, certifikáty  

b) záručné listy  
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Čl. VI. Záručná doba - zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že počas 

záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený v kvalite zodpovedajúcej 

kvalitatívnym podmienkam, ktoré sú stanovené v príslušných technických normách, vzťahujúcich 

sa na vykonanie diela ako celku. 

3. Za vady diela, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky, pričom záručná doba na riadne 

zhotovené a objednávateľom prevzaté dielo podľa tejto zmluvy je odo dňa podpísania protokolu            

o prevzatí diela objednávateľom, s výnimkou materiálov, u ktorých výrobcovia dávajú kratšiu záručnú 

dobu, 24 mesiacov. V týchto prípadoch je záručná doba stanovená výrobcom a začína plynúť dňom 

protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a záručných listov, ktoré zhotoviteľ predloží 

objednávateľovi. 

4. V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má 

vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, toto dielo neprevezme, ale spíše so zhotoviteľom zápis, 

ktorý bude obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob ich odstránenia. 

5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady v lehote stanovenej objednávateľom. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela do 3 pracovných dní od 

doručenia reklamácie od objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín 

odstránenia vád si zmluvné strany dohodnú písomnou formou. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich riadnu 

prevádzku diela do 24 hodín odo dňa doručenia výzvy objednávateľa. 

8. V prípade, že zhotoviteľ nezačne odstraňovanie vád v dohodnutom termíne, objednávateľ si 

zabezpečí odstraňovanie vád prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. 

9. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou do rúk zástupcu zhotoviteľa s popisom vady ako sa táto prejavuje. 

10. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí 

diela, riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách dohodnutých v tomto zápise.  

11. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom písomného uplatnenia reklamácie, plynutie záručnej 

doby pokračuje písomným potvrdením objednávateľa o odstránení reklamovanej vady diela.

 

Čl. VII. Zmluvné pokuty 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím realizácie diela podľa tejto zmluvy, alebo v prípade 

ak zhotoviteľ nezhotoví dielo v termíne uvedenom v čl. III zmluvy riadne a včas, zaväzuje sa 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania zo 

zmluvnej ceny. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na prípadnú náhradu škody, ktorá mu 

omeškaním zhotoviteľa vznikla. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v lehote jej splatnosti, uhradí 

zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy uplatnenej vo faktúre za každý deň 

omeškania. 

3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád, resp. neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 eur za každý aj začatý deň omeškania a za každú 

vadu samostatne až do odstránenia vady. Faktúru vystaví objednávateľ za každých 14 dní 

omeškania. 
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Čl. VIII. Odstúpenie od zmluvy 

1. Odstúpenie od zmluvy 

 1.1. Objednávateľ alebo Zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou 

podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce. 

 1.2. Pre odstúpenie od zmluvy platia §§ 344-351 Obchodného zákonníka. 

 1.3. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek         

zo zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka. 

 1.4. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak : 

 a./ Zhotoviteľ neukončí realizáciu diela podľa termínu v zmysle čl. III bod. 1.2. tejto zmluvy 

 b./ Zhotoviteľ neodstráni chyby diela v zmysle čl. VI. bod 7. tejto zmluvy v stanovenej lehote 

c./ ak bude na Objednávateľa alebo Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, začaté 

reštrukturalizačné konanie, alebo bude začatá jeho likvidácia. 

2. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy 

 2.1. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak : 

 a./ Zhotoviteľ neukončí realizáciu diela podľa termínu v zmysle čl. III bod. 1.2. tejto zmluvy 

 b./ Zhotoviteľ neodstráni chyby diela v zmysle čl. VI. bod 7. tejto zmluvy v stanovenej lehote 

 c./ ak bude na Objednávateľa alebo Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, začaté 

reštrukturalizačné konanie, alebo bude začatá jeho likvidácia. 

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady, nie však iba tie. 

 2.2. Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy 

odstúpiť podľa § 345 a § 349 Obchodného zákonníka. 

 2.3. Ostatné porušenia (nesplnenia) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako 

nepodstatné s právom oprávnenej strany odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka. 

3. Platby pri odstúpení od zmluvy 
Ak od zmluvy odstúpi Objednávateľ pre jej podstatné porušenie zo strany Zhotoviteľa, vznikne 

Zhotoviteľovi nárok  na zaplatenie vykonaných prác ku dňu odstúpenia od zmluvy vo výške skutočne 

vykonaných prác a zabudovaných materiálov, ktorých výšku odsúhlasí objednávateľ. 

 

Čl. IX. Osobitné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný riadiť sa východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, 

zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami 

dotknutých orgánov štátnej správy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva je uzavretá a účinná jej podpisom.  

3. Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so 

Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a 

Zhotoviteľom. 

 

Čl. X. Záverečné ustanovenia 

1.       Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky ( záväzku ) bez predchádzajúcej 

písomnej dohody, a ak sa zmluvné strany dohodnú na postúpení pohľadávky, je možné toto 

postúpenie vykonať len do výšky základu dane. Daň z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zaväzujú 

vysporiadať v zmysle zákona. 

 

2. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu, sa zhotoviteľ zaväzuje 

oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane. 
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3. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom informovať o dôležitých skutočnostiach súvisiacich s 

touto zmluvou, najmä o akejkoľvek zmene skutočností zapísaných v obchodnom registri, o vstupe 

spoločnosti do likvidácie, o začatí exekučného alebo konkurzného konania. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude objednávateľ 

alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a 

nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe. Obe strany sú si 

vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto 

ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe. 

5. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy 

zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a podpornými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Kvalita vykonaného diela sa bude 

posudzovať podľa platných STN noriem a nadväzujúcich predpisov. 

6. Akékoľvek dohody pozmeňujúce alebo doplňujúce túto zmluvu zaväzujú zmluvné strany len 

vtedy, ak budú potvrdené písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným štatutárnymi zástupcami 

oboch zmluvných strán v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

8. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a 

jedno vyhotovenie Zhotoviteľ. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných 

podmienok, so zmluvou sa dôkladne oboznámili, s jej obsahom súhlasia a na znak súhlasu s ňou ju 

podpisujú. 

 

 

 

Vo Fiľakove, dňa                V ................................., dňa  

 

 

Objednávateľ            Zhotoviteľ  

         konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


