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 Zmluva o dielo č. 02/2020 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

a  § 2 ods. 5 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Článok I. Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ:        Obec Podhorany 
Sídlo:     Obecný úrad Podhorany 114, 059 93 Bušovce 
Štatutárny zástupca:   Jozef Oračko, starosta obce 
IČO:     00 326 461 
DIČ:    2020697250 
Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa a.s 
IBAN:     SK19 0900 0000 0051 1204 4094 
Telefón:   +421 52 / 458 36 01 
E-mail:    maldur@stonline.sk 
 
a 
 
2. Zhotoviteľ:  DaGa - Stav s.r.o.  
Sídlo:                            Podhorany č. 63, 059 93 
Štatutárny zástupca:    Dávid Galschneider 
IČO:                                  48 091 553 
DIČ:     2120067411 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa a.s 
IBAN:     SK24 0900 0000 0050 6935 3819 
Telefón:                         
E-mail:                           
(ďalej len „zhotoviteľ“)   
(ďalej len ,,Objednávateľ“ a spolu so Zhotoviteľom ďalej ako „zmluvné strany“ ) 
 

Článok II.   
Úvodné ustanovenie 

 
Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup 
verejného obstarávania podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len 
„ZVO“). Na základe výsledkov VO sa Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako 
úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení tejto zmluvy. Podkladom pre uzavretie zmluvy je 
ponuka zhotoviteľa v rámci zákazky s nízkou hodnotou vyhlásenej objednávateľom na stavebné 
práce: ROZŠÍRENIE KAPACÍT A ÚDRŽBU ZŠ V PODHORANOCH  – rozšírenie kapacít a údržba. 
podľa projektovej dokumentácie schválenej SÚ 5596/2020-GK zo dňa 18.09.2020, ktorá je 
súčasťou tejto zmluvy. 

 
Článok III.  

PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú 
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zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy 
a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých 
orgánov. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na 
jeho prevádzkovanie. 

 
Článok IV.  

ČAS PLNENIA 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 1. do 
31.12.2020 od odovzdania staveniska. 

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, 
bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy  
na jeho prevzatie od objednávateľa.  

4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska harmonogram 
postupu výstavby s vecným a časovým plánom a doklad o uzavretí poistnej zmluvy na 
všetky škody spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie. 

 
Článok V.   

CENA DIELA 
 

1.   Cena je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších  predpisov, je doložená 
položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby 
vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto 
dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu: 

cena bez DPH                                     71.800,00 EUR 

 DPH 20%                                             14.360,00 EUR 

 cena vrátane DPH                             86.160,00 EUR 
 (Slovom:  osemdesiatšesťtisícstošesťdesiat EUR 00 centov) 

 
Článok VI.   

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
1. Objednávateľ poskytuje zhotoviteľovi zálohovú faktúru vo výške 60.000,00 eur z celkovej   

zmluvnej ceny (slovom: šesťdesiattisíc EUR 00 centov).   
2. Objednávateľ uhradí zálohovú faktúru do 15 dní odo dňa účinnosti zmluvy. 
3. Konečnú faktúru vo výške 60.000,00 EUR z celkovej zmluvnej ceny zhotoviteľ predloží 

objednávateľovi do 30.11.2020. 
4. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúru vo výške 26.160,00 

EUR  zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 31.3.2021. 
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5. Lehota splatnosti faktúr za vykonané práce je do 30 dní odo dňa ich doručenia 
objednávateľovi. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry, ktorá musí obsahovať 
náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj náležitosti 
dohodnuté touto zmluvou.  

7.  V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo 
obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na 
doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti 
doručením opravených faktúr objednávateľovi. 

8. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako 
doklad o prevzatí prác a dodávok. 

 
Článok VII.  

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej 
dokumentácie a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať 
vlastnosti dohodnuté v zmluve. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho 
odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá 
zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

4. Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela 
objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle 
tohto článku do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa 
alebo nástupcu a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín 
odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 
zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy. 

7. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich 
odstránenie na náklady zhotoviteľa. 

8. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených 
projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami 
a predpismi. 

9. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 
10. Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie 

zodpovednosť   zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení. 
 

Článok  VIII.  
PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 
1. Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho 
predmetu plnenia. 
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2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých 
materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu 
na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stave-
nisko. 

4. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri 
realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o 
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších 
predpisov.    

5. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 
6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. 

Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
7. Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. 

Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny 
podľa čl. V tejto zmluvy. 

8. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie 
diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať. 

 
Článok IX.   

REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA 
 

1. Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo 
priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a 
právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov. 

2. Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na 
jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je 
omeškaním na strane zhotoviteľa. 

3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 
diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 10 
pracovných dní vopred. 

5. Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo a spíše s objednávateľom preberací protokol o 
odovzdaní a prevzatí diela. 

6. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. 
Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. 

7. Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na 
objednávateľa.  

 
Článok X.   

ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE 
 

1. Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli 
zmluvné pokuty a sankcie. 

2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.5, zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 50,- EUR za každý kalendárny deň omeškania. 
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3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.5, zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 30,- EUR za každý kalendárny deň omeškania. 

4. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 66,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká 
s odstránením  vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a 
prevzatí diela. 

5. Lehota splatnosti  faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich 
doručenia. 

6. Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla 
porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.  

 
 

Článok XI.  
 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, 

potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 
2. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za 

škodu spôsobenú druhej strane. 
3. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 

11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou 
zodpovednosť. 

4. Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ 
povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a 
materiály boli uvedené do pôvodného stavu. 

5. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich 
poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. 
svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu 
zhotoviteľ.                      

6. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich 
pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, 
ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela. 

 
Článok XII.   

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné 
povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto 
zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu. 

2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa  považuje: 
a) nepredloženie zmluvy o poistení pri prevzatí staveniska zhotoviteľom, ani v dodatočnej 

primeranej lehote min. troch (3) pracovných dní poskytnutej písomne v upozornení 
objednávateľom, 

b) vadné plnenie diela zhotoviteľom, ktoré napriek písomnému upozorneniu 
objednávateľa v primerane určenej lehote min. päť  (5) pracovných dní zhotoviteľ 
neodstránil, 

c) omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z 
tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní. 
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Článok XIII.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Táto zmluva je platná jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení. 
2. Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, len 
formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a 
podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim 
po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

3. Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 
vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada  jedna zo strán o rozhodnutie súd. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia 
obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a 
právnym poriadkom SR. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola 
podpísaná  v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej 
obsahom. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového 
rozpočtu diela s ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy. 

7. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a 
jedno zhotoviteľ. 

 
 
Za  objednávateľa:                                                               Za zhotoviteľa: 
 
 
 
Podhorany, dňa  22.09.2020                                    Podhorany, dňa  22.09.2020                                  
 
 
 
 
 
................................................................                      ............................................................                                                    
                Jozef Oračko                Dávid Galschneider 

  starosta obce                                                                                konateľ  


