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ZMLUVA O DIELO 
 

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

/ďalej len „Obchodný zákonník“/ medzi zmluvnými stranami: 

 
Čl. 1. Zmluvné strany: 

 

Zhotoviteľ:           DIOS, s.r.o. 
                              Pezinská 54 

                              901 01  Malacky 

                              IČO: 34 116 311 

                              DIČ: SK2020379801 

                              Bankové spojenie: 6603932/1111 

                              IBAN: SK21 1111 0000 0066 0393 2007 

                              SWIFT: UNCRSKBX  

                              Zapísaný v OR OS Bratislava I., 

                              odd.: Sro, vložka č. 13160/B 

                              zastúpená: Andrej Hurban, konateľ 

 

Objednávateľ:       Obec Plavecký Mikuláš 

                              Plavecký Mikuláš č. 307, PSČ 906 35 

                              Zastúpená: Marta Hlavatá - strostka   

                              IČO: 0030979 

                              DIČ: 2021086793 

                              Bankové spojenie: 9021182/0200, VÚB Senica  

:                             IBAN: SK57 0200 0000 0000 0902 1182      

                              

                               

 

 

Čl. 2. Predmet diela 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa predmet diela v rozsahu a za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve. 

 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať vykonané práce, zaplatiť dohodnutú cenu a poskytnúť dohodnuté 

spolupôsobenie. 

 

2.3 Predmetom diela je „Rekonštrukcia plynovej kotolne v budove Základnej školy v Plaveckom 

     Mikuláši / Odstránenie havarijného stavu/  v rozsahu  predloženej cenovej ponuky a na základe 

výberového konania. 

 

2.4 Miesto plnenia je kotolňa v budove Základnej školy v Plaveckom Mikuláši.  

 

2.5 Objednávateľ pred zahájením prác odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pripravené k vykonaniu prác. 

 

2.6 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa napojenie na elektrickú sieť a vodovod na pozemku 

budovaného diela a nebude od zhotoviteľa žiadať úhradu za spotrebované médiá. 

 

 

2.7 Dielo sa bude odovzdávať jednorázovo, t.j. po ukončení prác a dodávok v rozsahu dohodnutom 

v prílohovej časti tejto zmluvy. 
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Čl.3. Čas plnenia 

 
3.1. Odovzdanie staveniska: po podpise tejto Zmluvy o dielo /ďalej len ZoD/. 

 

3.2. Termín začatia stavby:  25.06.2014       

 

 

3.3. Termín ukončenia stavby:  30.07.2014 

 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne uvedenom v tejto ZoD. 

 

3.5 V prípade, ak zhotoviteľ vykoná dielo pred termínom dohodnutým v bode  

      3.3. tejto ZoD zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom        

      termíne bez zbytočného odkladu po oznámení zhotoviteľa o ukončení diela. 

 

3.6 Dohodnutý termín začatia a ukončenia prác pri vykonávaní diela sa predlžuje o dobu omeškania 

objednávateľa s odovzdaním staveniska, v prípade prerušená prác z dôvodu na strane objednávateľa 

a z titulu vyššej moci /MOK č. 421 – vyššia moc a sťažené plnenie/. 

 

 

 

 

Čl.4. Cena diela a dohodnuté podmienky 

 
4.1 Cena za vykonanie diela je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 1/96 Z.z. o cenách a vyhlášky č. 

87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ako i v súlade s výmerom MF SR č. R-3/1996. Cena je určená 

na rozsah diela uvedený v čl. 2, bod 2.3 a po dobu uvedenú v čl.3 bod 3.2 a 3.3. tejto zmluvy. 

 

4.2 Cena za predmet diela je zmluvnými stranami stanovená obojstranne odsúhlasenou cenovou ponukou 

zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 

Cenová ponuka zhotoviteľa je zo dňa 29.05.2014 . 

 

4.2.1 Cena diela                         29 900.-      EUR bez DPH 

         DPH 20%                            5 980.-      EUR 

         Cena s DPH                       35 880.-      EUR 

 

4.3 Cenu za realizáciu diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi: 

        

        Zhotoviteľ vyhotoví vyúčtovaciu faktúru  nasledujúci deň po protokole o obdŕžaní a prevzatí    

        diela. Táto faktúra bude zaplatená do 30 dní od jej vystavenia. 

 

4.4 Pre prípad omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny zmluvné strany dohodli penále vo 

výške 0,03% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania. 

 

4.5 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za nesplnenie dohodnutého termínu odovzdanie diela 0,03 % 

z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 
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Čl. 5. Zodpovednosť za vady, záruka 
 

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je realizovaný podľa tejto zmluvy a podľa 

príslušných platných noriem a počas stanovenej doby bude mať vlastnosti zabezpečujúce riadne užívanie 

diela. 

 

5.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela bez viditeľných závad 

a nedostatkov objednávateľovi. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia 

práva objednávateľa na odstránenie vád – doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi doporučenou 

zásielkou. 

 

5.3 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v zmluve, t.j. nie je obvyklej 

kvality a nemožno ho riadne užívať. 

 

5.4 V prípade dodatočných zásahov na diele zo strany objednávateľa stráca objednávateľ nárok na 

uplatnenie záruky. 

 

5.5. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na 

používanie na dohodnutý účel. 

 

5.6 Reklamácia – oznámenie vád, musí byť vykonaná len písomne a doručenou zásielkou, inak je neplatná. 

Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a podpis ako sa vada prejavuje. 

 

5.7 Zhotoviteľ sa zväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase, najneskôr 

však do 5 pracovných dní od prevzatia písomnej reklamácie. 

 

5.8 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov 

vyplývajúcich mu z tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného 

zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľ alebo okolnosťami, ktoré vylučujú 

zodpovednosť zhotoviteľa. 

 

Čl.6. Všeobecné dojednania 

 
6.1 Všetky práce vykonané nad rámec dohodnutého rozsahu budú obojstranne odsúhlasené ako práce 

naviac a budú dôvodom k vypracovaniu dodatku zmluvy. 

 

6.2 Zhotoviteľ je povinný použiť na realizáciu diela len materiály a výrobky, ktoré majú také vlastnosti, 

aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická 

pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia 

a bezpečnosti pri užívaní. 

 

6.3 Akékoľvek mimoriadne skutočnosti, hlavne vo vzťahu k termínom realizácie prác, cene prác, ich 

rozsahu, kvalite a podmienkam príslušných verejnoprávnych orgánov je zhotoviteľ povinný 

objednávateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu. 

 

6.4 Objednávateľ je povinný akékoľvek požiadavky, resp. reklamácie uplatňovať u zhotoviteľom určeného 

zodpovedného pracovníka alebo konateľa firmy. 

 

 

ČL.7 Ďalšie povinnosti zhotoviteľa 
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7.1. Zhotoviteľ zabezpečí všetky náležitosti vyplývajúce zo zákonných požiadaviek na BOZP počas 

realizácie predmetu plnenia. Na stavbe platí všeobecný zákaz používania alkoholických nápojov. 

 

7.2 Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia Zákona o požiarnej ochrane – 

dodržiavať predpisy o používaní otvoreného ohňa, neobmedzovať priechodnosť komunikácii, neskladovať 

horľavý materiál v požiarne nebezpečných priestoroch. 

 

7.3 Zhotoviteľ je povinný udržovať na stavenisku poriadok a čistotu v súlade s príslušnými zákonnými 

stanoveniami / z.o. ochrane prírody, ovzdušia, o odpadoch atď./ 

 

7.4 Zhotoviteľ bude vykonávať svoje práce v súlade so schváleným harmonogramom prác. 

 

7.5 Všetky dočasné stavby musia vyhovovať platnej legislatíve. 

 

7.6 Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiace k vykonaniu diela dodá zhotoviteľ na svoje 

náklady a nebezpečenstvo.  

 

Čl.8 Záverečné ustanovenia 

 
8.1 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

 

8.2 Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve budú zmluvnými stranami výhradne písomne. 

 

8.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou 

dohody /zmieru prostredníctvom svojich zástupcov/. 

 

8.4 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisl. ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich 

platných právnych predpisov SR 

 

8.5 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z nich každé má platnosť originálu a každá strana 

obdrží jedno vyhotovenie. 

 

8.6 Účastníci výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú svojimi 

podpismi. 

 

 

V ............................................................. 

 

 

 

 

________________________________                                    ___________________________ 

    Za obec Plavecký Mikuláš                                                            DIOS,     s.r.o. 
               Objednávateľ                                                                           Zhotoviteľ 

 

   

 

 

 

              


