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ZMLUVA O DIELO 

 

na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

 

1. Zmluvné strany 
1.1 Objednávateľ: 
Obchodné meno : Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 
Sídlo :   Úzka 49, 982 01 Tornaľa 
Štatutárny zástupca: Ing. Ida Melichová 
Kontaktná osoba: Ing.Pupalová Alžbeta 
Tel.:   047/5511205,  
e-mail:   alzbeta.pupalova@ddadsstornala.sk 
IČO:    00648124 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
Číslo účtu :  7000397257/8180,  IBAN: SK5981800000007000397257 
 
1.2 Zhotoviteľ: 
 
Názov :                                  
Sídlo :    
Štatutárny zástupca :  
Kontaktná osoba:   
IČO:     
IČ DPH    
Bankové spojenie:   
Č. účtu:    
Tel: 
e-mail:   
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri: 
 
 
 

2. Predmet zmluvy: 
2.1 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná 
objednávateľom ako najvýhodnejšia ponuka verejnej súťaže, ktorá bolo vyhlásená 
objednávateľom ako verejným obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu 
a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa, vykoná modernizáciu 
kuchynských priestorov. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy.  
2.2 
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 
2.3. 
Predmetom zmluvy je stavebné opravy dvoch kuchyniek 
 

3.Ďalší záväzok zhotoviteľa 
3.1 
Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania 
tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií. 
 

4. Čas plnenia 
4.1 
Termín dodania do 30 dní od podpísania zmluvy o dielo. 
 



2 
 

4.2 
Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia. 
 

5. Spolupôsobenie objednávateľa 
5.1 
Zhotoviteľ pri prácach dodrží Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecno-technických 
požiadavkách na výstavbu ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti 
areálu budúcej stavby. 
5.2 
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v 
zaujatí stanovísk, ktorých potreba vznikne počas spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie 
poskytne objednávateľ do 3 dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad 
spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné 
strany osobitnú lehotu. 
 

6. Cena a platobné podmienky 
6.1 
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – stavebná oprava dvoch kuchyniek je 
stanovená na základe súťažných podmienok a súťažných podkladov, ako cena pevná 
a činí:  .................... € s DPH.                                                                                                                                                      
6.2  
Cenová kalkulácia bude uvedená v prílohe č.1 k tejto zmluve 
6.3 
Predložená  ponuková  cena  je  nemenná.  Predmet zákazky bude financovaný z vlastných 

zdrojov objednávateľa. Splatnosť faktúr j e  3 0  dní od doručenia faktúry. Verejný 

obstarávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok. Platba sa uskutoční na základe fakturácie 

formou bankového prevodu po zrealizovaní dodávok tovarov a služieb. 

 
7. Zodpovednosť za vady, záruka 

7.1 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. 
7.2 
Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 
vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinnosti. 
7.3 
Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 
7.4 
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní od uplatnenia reklamácie. 
 

8. Zmluvné pokuty 
8.1 
Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi 
pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 
8.2 
Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný 
zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň 
meškania. 

      9. Zabezpečenie podmienok na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku  

v zmysle § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci v platnom  znení spoločne prijali zmluvne určené podmienky v oblasti BOZP nasledovne: 
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Dodávateľ zabezpečí : 

9.1. 

Označenie miesta odstavenia motorových vozidiel a stavebných mechanizmov na celom 
stavenisku – pracovisku so zodpovednosťou v plnom rozsahu 

9.2. 

Vyhovujúci technický stav používaných motorových vozidiel, mechanizmov a zariadení so 
zodpovednosťou v plnom rozsahu. 

9.3. 

Preškolenie pracovníkov s Internými predpismi objednávateľa týkajúcej sa BOZP, vybavenie 
všetkých pracovníkov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami 
a zabezpečenie kontroly  ich používania so zodpovednosťou v plnom rozsahu. 

9.4.  

Predloženie písomných dokladov o plnej predpísanej kvalifikácií z hľadiska BOZP  - Záznamy 
– zoznam pracovníkov, PREUKAZY – OSVEDČENIA o vykonaných školeniach a kurzoch so 
zodpovednosťou v plnom rozsahu. 

9.5. 

Vykoná opatrenia na zamedzenie výkonu nelegálnej práce a to subdodávateľov so 
zodpovednosťou v plnom rozsahu. 

9.6. 

Dodrží určené ( dohodnuté ) technologické a pracovné postupy so zodpovednosťou v plnom 
rozsahu. 

9.7. 

Označenie a zabezpečenie okolia nebezpečných miest a situácií vzniknutých po ich pracovnej 
činnosti po odsuhlasení objednávateľom so záverečnou plnou zodpovednosťou ( napr. výkopy, 
výstavba lešení, ich kotvenie a pod.). 

 

10. Záverečné ustanovenia 
10.1. 
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 
10.2. 
Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa 
to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa 
v tomto prípade zaväzujú nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým. 
10.3. 
Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie. 
10.4. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá 
v tiesni, za jednostranne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 
10.5. 
Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní diela, návrh ktorého pripraví 
zhotoviteľ. 
10.6. 
Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti(záväzky) 
vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti bude zmluva prevode 
(postúpení) zmluvných záväzkov neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo 
zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou 
odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej 
zmluvnej strane a tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. 
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10.7. 
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory, súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy, 
prednostne rokovaniami zástupcov štatutárnych orgánov zmluvných strán. 
10.8. 
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek 
písomnosť, doručuje sa na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode zmluvy, dokiaľ nie je 
zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak 
sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, 
že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku 
doručuje. 
10.9. 
 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. 
10.10. 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
10.11. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej 
starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou 
Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na 
dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä transport, 
energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, náklady na odstránenie odpadov, 
náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, náklady 
na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia 
dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a 
tieto zahrnul do ceny Diela. 
10.12. 
Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou 

Diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má Dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu 

známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu Diela a 

disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne 

vykonanie diela. 

10.13. 

 Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s miestom vykonávania 

Diela (povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími 

možnosťami). 

 
 
 
 

 

V Tornali dňa ..........................2021 
 

 

 

 

 

 

 

...........................................................                         .............................................................. 

Objednávateľ                                                                          Zhotoviteľ 
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