
ZMLUVA O DIELO č. 20072016 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami: 

 

 

ZHOTOVITEĽ: 

 
PREMONA,  s.r.o   sídlo: Pod Zlatým brehom 46, 949 01 Nitra, Slovenská republika, 
     IČO: 36 710 440   IČ DPH: SK 2022284858 

     Zápis v O.R.: Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vl. č.: 19073/N 
     bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Nitra 

     IBAN: SK88 1100 0000 0026 2777 7808 

     zastúpená: Ing. Andrej Lörinc, konateľ 
      

     ďalej len „zhotoviteľ“ 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

 

Obec Štitáre    sídlo: Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre, Slovenská republika, 
     IČO: 37 869 531   DIČ: 2021701572 

     bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. Nitra 

     IBAN: SK59 5600 0000 0008 1668 8004 

     zastúpená: Ing. Zuzana Vinkovičová, starostka obce 
 

ďalej len „objednávateľ“ 

 za nasledovných podmienok: 

 

I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela- „Rekonštrukcia chodníka pri MŠ v 

Štitároch“ podľa priloženého rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Predmet diela sa 

bude realizovať v katastrálnom území obce Štitáre (ďalej len dielo). 

 

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pre objednávateľa s odbornou starostlivosťou riadne a 

 včas a objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo riadne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. 

 

1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela ďalších 

 subdodávateľov. 

 

 

II. 

ZHOTOVENIE DIELA  A  LEHOTY 

 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že stavba bude zahájená 21. 07. 2016. V tento deň objednávateľ 

 odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. O tejto skutočnosti sa vyhotoví zápisnica, resp. zápis v 

 stavebnom denníku. 

 

 

2.2. Ukončenie stavby : do 10. 08. 2016. 
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2.3.  Dodržanie termínu zhotovenia diela uvedeného v bode 2.2. tejto zmluvy je podmienené 

 riadnym a včasným splnením povinností objednávateľa, ktorých výkon je nevyhnutným 

 predpokladom riadneho a včasného splnenia povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. V 

 prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s plnením týchto povinností, predlžuje sa 

 čas na realizáciu diela o trvanie takéhoto meškania, pričom objednávateľ zodpovedá za 

 skutočnú škodu a ušlý zisk, ktoré takýmto meškaním z jeho strany preukázateľne vznikli 

 zhotoviteľovi. 

 

2.4.   Zhotoviteľ má právo jednostranne predĺžiť termín dokončenia diela, resp. jeho časti v 

 nasledovných prípadoch: 

  

 a- vzniku okolností týkajúcich sa objednávateľa, ak tieto spôsobia zdržanie prác  

  zhotoviteľa; 

 b-  vzniku okolností, ktoré nastali mimo vôle zhotoviteľa, ktorých vznik nemohol ani pri 

  vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať napr. : prírodné a iné živelné  

  udalosti, vojna, invázia, kontaminácia odpadmi, štrajk, výluka a ostatné udalosti  

  vyššej moci; 

 c-  rozhodnutia štátnych orgánov alebo orgánov miestnej samosprávy, ktoré neboli  

  vyvolané konaním zhotoviteľa a ktoré zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej  

  starostlivosti nemohol predvídať, avšak spôsobujú spomalenie výstavby, resp. jej 

  dočasné zastavenie; 

 d-  z iných obzvlášť závažných dôvodov, ako sú najmä: pokles vonkajšej teploty pod 

  -5Cº, extrémne klimatické podmienky, vysoké zrážky, nízke teploty, silný vietor  

  alebo iné poveternostné podmienky, ktoré bránia v práci alebo ju spomaľujú, pretože 

  ich stupeň je nepomerne a neobvykle vyšší  ako obvyklý v danom ročnom období a v 

  danom mieste. V prípade sporu ohľadom uvedenej záležitosti budú zmluvné strany 

  akceptovať stanovisko Slovenského meteorologického ústavu ako záväzné; 

 e-  ak budú vyžadované naviac práce, resp. zmeny v povahe a rozsahu prác. 

 

2.5. V prípade, ak vzniknú dôvody uvedené v čl.2.4. tejto zmluvy, v dôsledku ktorých sa plnenie 

 stáva trvale nemožným, povinnosť zhotoviteľa plniť zanikne v súlade s § 575 Občianskeho 

 zákonníka.   

 

III. 

PLATOBNÉ PODMIENKY  
 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela je stanovená vo výške 4 778,65 + príslušná DPH, 

 t.j. celkom  5 734,38EUR (slovom päťtisícsedemstotridsaťštyri EUR a tridsaťosem centov). 

Táto cena je platná len v prípade realizácie diela vyššie uvedeným zhotoviteľom. 

 

3.2. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná zhotoviteľom vo výške určenej príslušným daňovým 

 zákonom Slovenskej republiky. 

 

3.3.  Faktúry za jednotlivé splátky bude zhotoviteľ predkladať mesačne podľa skutočne 

 vykonaných prác. 

 

3.4.  Konečné vyúčtovanie ceny diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi do 15 dní po 

 úspešnom preberacom konaní. Z fakturovanej ceny diela zhotoviteľ odpočíta prípaadné 

poskytnuté splátky a preddavky. 
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3.5. Všetky faktúry sú splatné a objednávateľ je povinný ich zaplatiť do 14-tich dní po ich 

 obdržaní. 

 

 

3.6. Dohodnutá cena môže byť zo strany zhotoviteľa zvýšená iba v nasledovných prípadoch: 

 a- v prípade zvýšenia ceny vstupných materiálov a energií počas výstavby  o viac ako 

  5% voči cenám aktuálnym a platným v deň podpisu tejto zmluvy, 

 b- so zreteľom na zmenu všeobecne záväzných právnych noriem a predpisov, ktoré bez 

  ďalšieho vyvolávajú zvýšenie nákladov, ktoré v čase účinnosti daných predpisov 

  neboli ešte vynaložené a ich vynaloženie je nevyhnutné pre zrealizovanie diela podľa 

  tejto zmluvy, 

 c- v prípade, ak miera inflácie presiahne 10%, 

 d- v prípade, ak si objednávateľ objedná práce naviac. 

 

3.7. Zmeny cien podľa písm. a),b) a c) vyššie sú platné odo dňa, keď vstúpil do platnosti dôvod 

 zmeny a je ju oprávnený vykonať výhradne zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne 

 po vzniku dôvodu na zvýšenie ceny podľa písm. a), b) a c) vyššie tento písomne oznámiť 

 objednávateľovi so špecifikáciou dôvodu zvýšenia. 

 

3.8. Na základe požiadaviek objednávateľa na zhotovenie zmien diela, na zhotovenie prác 

 neobsiahnutých v predmete plnenia zhotoviteľa, alebo na nezhotovenie prác v ňom 

 obsiahnutých, sú obe zmluvné strany zaviazané súčasne s úpravou rozsahu predmetu plnenia 

 dohodnúť zodpovedajúce zníženie ceny za dielo. 

 

3.9. Doba úhrad faktúr je sedem pracovných dní. Pokiaľ príde k omeškaniu alebo nezaplateniu 

 faktúr zhotoviteľ si bude účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z fakturovanej ceny, za 

 každý deň omeškania.   

 

IV. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, POSKYTNUTIE ZÁRUKY 

 

4.1. Zhotoviteľ poskytne za dielo podľa zmluvy záruku za riadne zhotovenie stavebných a 

 montážnych prác, vrátane použitých materiálov po dobu 2 rokov od odovzdania diela, s 

 výnimkou materiálov, výrobkov a zariadení, na ktoré ich výrobcovia poskytujú kratšiu 

 záručnú lehotu. Súpis materiálu, výrobkov a zariadení s kratšou záručnou dobou bude 

 súčasťou dokumentácie odovzdaný objednávateľovi zhotoviteľom pri odovzdaní stavby.    

 

4.2. Odchýlky od prijatej projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie ani nemenia 

 cenu diela sa nepovažujú za vady. 

 

4.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri prevzatí objednávateľom, ako aj za vady, 

 ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe. 

 

4.4. V prípade výskytu závad v záručnej dobe je objednávateľ povinný tieto do 5 dní po ich 

 zistení písomne oznámiť zhotoviteľovi. V prípade, ak objednávateľ v tejto lehote vady 

 neoznámi zaniká mu právo na ich odstránenie zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa týmto 

 zaväzuje bezodkladne začať s odstraňovaním závad riadne a včas reklamovaných 

 objednávateľom v záručnej lehote a tieto odstrániť v primeranej lehote. 
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4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však 

 nebráni riadnemu užívaniu diela podľa objednávky, objednávateľ má právo na primeranú 

 zľavu z ceny diela. V ostatných prípadoch má objednávateľ právo na odstránenie závady. 

 

 

4.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela vzniknuté: 

 - v súvislosti s použitím materiálu dodaného objednávateľom alebo ním požadovaného,     

   alebo 

 - použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa, alebo 

 - v súvislosti s dodržaním pokynov objednávateľa, 

 ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 

 nevhodnosť, prípadne na nevhodnosť materiálu, vecí, podkladov alebo pokynov 

 objednávateľa upozornil, avšak tento na ich použití, resp. dodržaní trval. 

 

4.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené na diele objednávateľom alebo jeho 

 pôsobením, ako i nesprávnym používaním zhotoveného diela. 

 

 

V. 

VLASTNÍCTVO DIELA  A  NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA VECI 

 

5.1. Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela je do doby ich 

 zabudovania zhotoviteľ. Zhotoviteľ do doby prevzatia diela objednávateľom nesie 

 zodpovednosť za škodu ako na zhotovenom diele, tak aj na veciach k jeho zhotoveniu 

 potrebných. 

 

5.2. Dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej častí prechádza 

 nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa. 

 

5.3. Zodpovednosť za škodu spôsobenú treťou osobou v súvislosti s vykonaním diela podľa 

 zmluvy má zhotoviteľ do odovzdania diela. 

 

5.4. Vlastníkom diela je zhotoviteľ až do doby uhradenia poslednej splátky za dielo 

 objednávateľom. 

 

 

VI. 

ODOVZDANIE  A  PREVZATIE DIELA 

 

6.1. Zhotoviteľ odovzdá dielo v lehote podľa bodu 2.2. tejto zmluvy s prihliadnutím na 

 ustanovenie bodu 2.4. tejto zmluvy, v termíne, ktorý mu zhotoviteľ vopred oznámi. O 

 odovzdaní  bude spísaný odovzdávací a preberací protokol. 

 

6.2. Objednávateľ je povinný prevziať dielo s drobnými závadami v prípade, ak tieto nebránia 

 riadnemu užívaniu diela. Súčasťou odovzdávacieho a preberacieho protokolu je aj súpis vád, 

 ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela spolu s dohodnutými termínmi ich odstránenia, 

 alebo súpis iných vád vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady. 
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6.3. V prípade, ak objednávateľ odmietne dielo bezdôvodne prevziať alebo podpísať 

 odovzdávací a preberací protokol, alebo sa bez ospravedlnenia nedostaví, má sa dielo za 

 odovzdané uplynutím 1 dňa odo dňa, ktorý mal byť podľa oznámenia zhotoviteľa dňom 

 odovzdania a prevzatia diela. 

 

 

VII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

7.1. Zmluvné vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

 Občianskeho zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 

 republiky. 

 

5 

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pod vyššou mocou sa rozumie každá vonkajšia prírodná 

 udalosť a každá okolnosť mimoriadneho a neodvratného charakteru, ktoré zmluvné strany 

 pri uzatváraní zmluvy o dielo nemohli predvídať a ktoré znemožnia realizáciu časti alebo 

 celého diela. 

 

7.3. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy musia byť uskutočnené len písomnou dohodou zmluvných 

 strán vo forme dodatkov k tejto zmluve. 

 

7.4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania. 

 

7.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jedno 

 vyhotovenie. 

 

7.6. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným, nemá táto skutočnosť za následok 

 neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatnú časť zmluvy opravia tak, 

 aby táto časť čo najviac zodpovedala úmyslu zmluvných strán prejavenému pri podpisovaní 

 tejto zmluvy. 

 

7.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou dôkladne oboznámili, s jej obsahom súhlasia a 

 na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

Prílohy: Rozpočet  

  

 

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

 

 

 

 

 

  

 

 ---------------------------------     --------------------------------- 

      Ing. Andrej Lörinc                                                 Ing. Zuzana Vinkovičová 

                      zhotoviteľ                objednávateľ 
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