
ZMLUVA O DlELO 

uzavretá podľa paragrafu 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

 

1. Objednávateľ: Gymnázium L. Stöckela 

Jiráskova 12 

085 01 Bardejov 

 

Zastúpený: RNDr. Marcel Tribus – riaditeľ 

 
2. Zhotoviteľ: MEJ spol. s.r.o. 

Štefánikova 94 
085 01 Bardejov 

 

IČO:  316 88 471    

IČ DPH: SK 2020509172 

Banka:  VÚB Bardejov 

Č. účtu: 2897294857/0200 

Zastúpený: Ing. Ondrej Guľa – konateľ 

 

II. 

Predmet plnenia 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavby: Havarijný stav kanalizácie v škole.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vyhotoví pre 

objednávateľa dielo špecifikované v bode 1. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotovené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie. 

 

III. 

Čas plnenia 
 
1. Dodávateľ sa zaväzuje, že vyhotoví a dodá predmet plnenia v rozsahu podľa čl. II. 

V lehote od prevzatia staveniska a zahájenia prác na stavbe a to v termínoch: 

 
začiatok: 12/2011 

 
ukončenie: 12/2011 

 
2. Ak zhotoviteľ nedokončí rozsah práce v dohodnutom čase, objednávateľ má právo na 

uplatnenie sankcií v zmysle čl. VIII. tejto zmluvy. 
  



3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol svoju povinnosť plniť 

následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom doba plnenia sa o tento 

čas predlžuje bez nároku objednávateľa na uplatnenie sankcie. 

IV.  

Cena diela 

1. Cena diela je pevná a je určená na základe objednávateľom predloženého výkazu výmer. Po 

ocenení prác a dodávok popísaných v rozpočte zmluvné strany dohodli cenu diela vo výške: 
bez DPH: 19 999,90 EUR  
DPH 20%   3 999,98 EUR 

Spolu s DPH 23 999,90 EUR 

  

2. Špecifikácia ceny diela je uvedená v predmete plnenia tejto zmluvy. 
3. V prípade, že v procese realizácie vznikne potreba realizovať práce, ktoré neboli popísané v 

predmete plnenia, alebo zabudnuté tieto sa zvlášť ocenia cenami aktuálnymi v čase realizácie 

a o cenu týchto naviac práce sa zvýši cena diela formou dodatku k zmluve o dielo, po dohode 

zmluvných strán. 

4. V prípade zvýšenia DPH v priebehu realizácie stavby má zhotoviteľ právo tieto zvýšenia 

zahrnúť do ceny stavby, po dohode obidvoch zmluvných strán. 

V. 

Podmienky platby 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že platby sa budú uskutočňovať na základe súpisu vykonaných 

prác. Splatnosť faktúr je po vzájomnej dohode zmluvných strán max. 14 dní od doručenia. 

2. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa paragrafu 15 zákona 289/95 Z.z. v platnom znení. 

3. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy zo strany objednávateľa, bude zhotoviteľ 

práce a dodávky rozpracované ku dňu odstúpenia od zmluvy fakturovať objednávateľovi s 

dopočtom primeraných nákladov vrátane ušlého zisku, ktoré mu z toho titulu vzniknú a 

objednávateľ sa zaväzuje tieto v plnej výške uhradiť. 

VI. 

Povinnosti zmluvných strán 

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné 

predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny 

objednávateľa. 

2. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a 

úžitkovej vody za úhradu. 

3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom 

začať práce v súlade s predmetom činnosti a podmienkami zmluvy. 
  



4. Pri odovzdávaní staveniska objednávateľ určí skladovacie plochy materiálov a zariadení a 

zabezpečí súhlas majiteľa na ich užívanie počas realizácie diela. 

5. Zhotoviteľ je povinný viesť od prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré 
vykonáva. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Denné 

záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca, následne v tento 

deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 

6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo projektanta, je 

povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa má za to, že s 

obsahom zápisu súhlasí. Dohody vyjadrené podpismi zápisu v stavebnom denní ku nemožno 

považovať za zmeny, či dodatky k zmluve o dielo, právoplatné sú len zmeny a dodatky k 

zmluve. 
 

 Zhotoviteľ je povinný v prípade rušenia verejnej prevádzky zabezpečiť si príslušné 

povolenia k obmedzeniu prevádzky a vykonať opatrenia, ktoré príslušné úrady nariadia. 

 

 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a za 

sledovanie a dodržanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci, 

zachovanie poriadku na pracovisku, rovnako zodpovedá za prevádzanie prác vo 

vyžadovanej kvalite a v stanovených termínoch. 
 Objednávateľ kontroluje postup prác podľa dohodnutého predmetu a má preto prístup na 

všetky pracoviská zhotoviteľa. 

 

 Pred zakrytím prác, kedy nebude možné dostatočne zistiť ich rozsah a kvalitu je 

zhotoviteľ povinný včas vyzvať zástupcu objednávateľa (napr. zápisom do denníka) k 

vykonaniu kontroly, kontrolu je nutné vykonávať v termíne stanovenom zhotoviteľom, 

aby nedošlo k narušeniu časového postupu prác, ak nevyzve zhotoviteľ objednávateľa ku 

kontrole, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. 
 

 Objednávateľ si vyhradzuje právo meniť rozsah prác, prípadne vypustiť vykonanie 

niektorých prác, je však povinný v týchto prípadoch riešiť otázku úrady cenových 

podmienok a prípadne dohodnúť zmenu lehôt vykonaných prác. 

 

7. Zhotoviteľ prevedie na stavbe opatrenia v súlade s bezpečnostnými a protipožiarnymi 

predpismi platnými v SR. 

8. Ak zistí zhotoviteľ v priebehu realizácie diela v predmete zabudnuté práce, rozpory medzi 
jednotlivými časťami predmetu, alebo iné problémy, oznámi to objednávateľovi listom do 7 

dní a zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ je povinný dať zhotoviteľovi pokyn ako 

postupovať, prípadne dohodnúť ďalší postup prác a primeranú lehotu na odstránenie chýb. 

9. Ak je podmienkou odovzdania a prevzatia diela úspešné vykonanie všetkých skúšok 

predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, 

zhotoviteľ predloží doklady o týchto skúškach, ktoré podmieňujú prevzatie diela. 

10. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 7 dní predom, kedy bude predmet zmluvy prepravený na 

odovzdanie. 
11. O odovzdaní a prevzatí predmetu tejto zmluvy sa vyhotoví písomný záznam podpísaný 

obidvoma zmluvnými stranami. V zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a 

nedorobky so stanovením termínu ich odstránenia. 

12. Po ukončení a odovzdaní predmetu zmluvy zhotoviteľ do 10 dní vypratá a vyčistí stavenisko. 
  



VII. 

Záruky 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto 

zmluvy a že po čas záručnej doby bude mať vlastnosti na používanie k dohodnutému účelu. 

2. Záručná doba na stavebné práce sa stanovuje na: 24 mesiacov a začína plynúť dňom 

odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí.  

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

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaťaž s 

odstraňovaním prípadných vád na diele ihneď po oznámení. 
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli počas užívania diela nedodržiavaním 

podmienok užívania. 

5. Zhotoviteľ sa takisto zbavuje zodpovednosti za vady, škody a za čiastočné alebo úplné 

nesplnenie záväzkov tejto zmluvy, ak boli spôsobené nepredvídateľnými udalosťami, najmä 

požiarom, povodňou, zemetrasením a inými prírodnými katastrofami. 

6. Všetky škody vzniknuté na diele a výnimkou uvedených v bode 5 znáša zhotoviteľ. 

 

 
 

VIII. 
Sankcie 

 

 

 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti dodávky v zmysle času plnenia 

zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % z celkového nákladu stavby, za každý deň omeškania. 
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na uplatnenie 

sankcie vo výške 0,05 % z celkového nákladu stavby za každý deň omeškania. 

3. V prípade meškania s úhradou faktúry o viac ako 7 dní zhotoviteľ má právo pozastaviť práce 

až do termínu uhradenia záloh a faktúr a vyfakturovať vzniknuté náklady, ktoré vznikli z 

dôvodu pozastavenia prác. 

 

 

V Bardejove: 7.12.2011 

 


