
Zmluva o dielo č. 03/2013
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

(Obchodný zákonník)

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:  Obec Kočovce zastúpená starostom obce Ing. Jánom Tupým
  Sídlo: 916 31  Kočovce 280
  IČO: 00 311 685
  DIČ: 2021079665
  Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Nové Mesto nad Váhom
  Číslo účtu: 5806621001/5600

Zhotoviteľ:   ZMG – Zdenko  Gešvandtner
  Sídlo: Nová Ves nad Váhom 247, 916 31  Kočovce
  IČO: 34 491 546
  DIČ:  Sk 1020121289
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  Nové Mesto nad Váhom   
Číslo účtu: 0041729180/0900

Čl. II
Východiskové údaje

1. Názov stavby/diela: Oprava chodníka v Kočovciach
2. Miesto stavby: k. ú. Kočovce, chodník okolo komunikácie II/507 v úseku od križovatky pri 

obecnom úrade po hranicu k.ú. s Novou Vsou nad Váhom.

Čl. III
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v zmluve zhotoviť komplexné dielo: opravu 
chodníka  v Kočovciach  v úseku  od  obecného  úradu  po  hranicu  k.ú.  s Novou  Vsou  nad 
Váhom. Dielo bude Zhotoviteľ vykonávať podľa zjednodušenej  projektovej dokumentácie 
„Realizačný projekt oprava chodníkov  Kočovce, II. etapa ”, vypracovanej autorizovaným 
stavebným inžinierom Ing. Štefanom Baginom, e. č. 0239*Z*A2 schválenej Objednávateľom 
v marci 2013, v kvalite ustanovenej touto dokumentáciou.

2. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  vykonať  dielo  vo  vlastnom  mene,  na  vlastnú  zodpovednosť 
a nebezpečenstvo.

3. Vybudované dielo v rozsahu bodu 1 tohto článku bude mať akostné a technické ukazovatele 
v zmysle PD.

4. Jednotlivé stavebné práce a dodávky budú realizované v rozsahu projektovej dokumentácie 
dodanej objednávateľom.

5. Akékoľvek  zmeny  druhu  a rozsahu  dodávky  budú  prejednané  s  Objednávateľom  a po 
odsúhlasení zaznamenané v stavebnom denníku. 

6. Zhotoviteľom poverený stavbyvedúci je: Zdenko Gešvandtner.

             Čl. IV
              Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu zmluvy:
Zahájenie diela: júl/2013
Ukončenie diela: september/2013



2. Dodržanie  času  plnenia  zo  strany  zhotoviteľa  je  závislé  od  riadneho  a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa len v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo bez zbytočného odkladu prevziať a zaplatiť 
za  jeho  zhotovenie  dohodnutú  cenu.  Dielo  bude  odovzdané  a prevzaté  podpísaním 
preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami.

Čl. V
Cena diela

1. Cena diela je: 16288,- € bez DPH,
 (slovom šestnásťtisícdvestoosemdesiatosem euro bez  DPH).

2. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  prípadné  naviac  práce,  ktoré  vzniknú  z dodatočných  požiadaviek 
alebo  zmien  obstarávateľa  vykonať  a oceniť  rovnakým  spôsobom  a v rovnakej  cenovej 
úrovni, ako bola stanovená cena za dielo.

3. Objednávateľ prehlasuje, že na predmet tejto zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky.
4. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi skutočne vykonané 

práce  na  základe  vopred  zhotoviteľom  predloženého  a vzájomne  odsúhlaseného  súpisu 
vykonaných prác.

5. V cene  diela  sú  zahrnuté  všetky  náklady  na  vybudovanie  diela  (odstránenie  pôvodných 
povrchov,  výkopové  práce,  dodanie  zásypových  materiálov  a betónov,  kladenie  dlažby 
a obrubníkov) bez dodania zámkovej dlažby, obrubníkov a prídlažby (uvedený materiál dodá 
Objednávateľ)  a vypratanie  staveniska  zhotoviteľa,  všetky  náklady  spojené  s odvozom 
a likvidáciou materiálu na Objednávateľom určenú skládku.

Čl. VI
Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ  vystaví  Objednávateľovi  faktúru  na  celkovú  zmluvnú  cenu  a  zostaví  zoznam 
vykonaných činností na diele, ktorý bude odsúhlasený do 3 pracovných dní Objednávateľom 
alebo stavebným dozorom. 

2. Lehota  splatnosti  splátok  je  21  dní  od  nasledujúceho  pracovného  dňa  po  dni  doručenia 
splátky Objednávateľovi.
Každá splátka musí obsahovať:

- označenie povinnej a oprávnenej strany, adresu, sídlo, IČO,
- číslo zmluvy,
- dátum vystavenia a splatnosti splátky,

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť čiastka uhradená,
- označenie diela,
- pečiatka a podpis oprávnenej strany.

V prípade,  že  splátka  nebude  obsahovať  uvedené  náležitosti,  Objednávateľ  je  oprávnený 
a povinný faktúru vrátiť k doplneniu, či oprave. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota začne plynúť nasledujúci deň po doručení splátky objednávateľovi.

3. Konečnú  faktúru  vystaví  zhotoviteľ  po  odovzdaní  a prevzatí  stavby  a Objednávateľ  je 
povinný ju uhradiť do 15 dní od jej doručenia.

Čl. VII
Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ  zodpovedá  za  to,  že  predmet  tejto  zmluvy  je  zhotovený  podľa  projektovej 
dokumentácie objednávateľa.

2. Zhotoviteľ  zodpovedá  za  vady  spôsobené  použitím  nesprávnej  technológie,  prípadne 
nedbanlivosťou a nekvalitným prevedením prác v období plynutia záručnej lehoty.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, projektovej 
dokumentácie a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ neohol zistiť ich nevhodnosť 
alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.



4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 
Záručná  doba  u zariadení,  ktoré  dodával  a montoval  zhotoviteľ,  je  totožná  so  záručnou 
dobou, ktorú udáva výrobca týchto zariadení a začína plynúť dňom odovzdania diela.

5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. Plynutie záručnej doby je 
prerušené na dobu od oznámenia závady objednávateľom do jej odstránenia zhotoviteľom. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád na diele do 7 dní po uplatnení 
oprávnenej  reklamácie  objednávateľom a vady odstrániť  do  15 dní,  ak  nedôjde k dohode 
o inom termíne.

6. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ oddať v čo 
najkratšom technicky možnom čase náhradný predmet plnenia alebo zľavu.

7. Objednávateľ  sa  zaväzuje,  že  prípadnú reklamáciu vady diela  uplatní  bezodkladne po jej 
zistení telefonickou, faxovou alebo e-mailovou správou a následne potvrdí písomnou formou.

8. Objednávateľ  sa  zaväzuje,  že  pre  možnosť  včasného  odstránenia  oprávnených  vád  diela 
umožní  zástupcovi  zhotoviteľa  prístup  do  priestorov  odovzdaného  diela.  Objednávateľ 
oznámi zhotoviteľovi meno svojho zástupcu, ktorý umožní pracovníkom zhotoviteľa prístup 
k odstráneniu  závad  a ktorý  po  ukončení  prác  písomne  potvrdí,  že  odstránené  závady 
a nedorobky od zhotoviteľa preberá.

Čl. VIII
Podmienky vykonania diela

1. Platby budú zhotoviteľovi poukazované na základe vykonaných prác.  Splatnosť daňového 
dokladu – faktúry je 21 dní od obdržania a zaevidovania objednávateľom. Prílohou faktúr 
bude súpis vykonaných prác a dodávok. Fakturácia diela bude prebiehať do 90 % ceny diela 
bez DPH. Objednávateľ má právo v prípade zistenia drobných vád a nedorobkov pri prevzatí 
diela zadržať z konečnej faktúry 10 % z ceny diela bez DPH až do doby ich odstránenia. 
V prípade,  že  vady a nedorobky budú odstránené alebo nebudú zistené,  má  objednávateľ 
právo zadržať z faktúry 3 % z ceny diela a to až do uplynutia záručnej doby na dielo ako 
vádium na krytie nákladov na odstránenie vád v záručnej dobe. Objednávateľ si vyhradzuje 
právo neprevziať  dielo  alebo jeho časť  od  zhotoviteľa  po  jeho oznámení  o ukončení,  ak 
stavba nebude užívania schopná, ak budú chýbať doklady o predpísaných skúškach, revízne 
správy,  osvedčenia,  atesty  a pod.  alebo  ak  stavba  nebude  realizovaná  v rozsahu  a kvalite 
odsúhlasenej  projektovej  dokumentácie.  Náklady,  ktoré  vyplynú  z dôvodu  neúspešného 
preberacieho konania, bude znášať zhotoviteľ diela.
V prípade omeškania s plnením predmetu zmluvy je  zhotoviteľ  povinný zaplatiť  zmluvnú 
pokutu vo výške 0,07 % z cely diela bez DPH za každý deň omeškania s tým, že zmluvná 
pokuta  bude  započítateľnou  položkou  z čiastky  vyplývajúcej  k úhrade  z konečnej  faktúry 
zhotoviteľa na základe objednávateľom vystavenej  sankčnej  faktúry.  V prípade omeškania 
s platením faktúr je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 
max. 0,05 % z fakturovanej sumy bez DPH za každý deň omeškania. V prípade nedodržania 
dohodnutého  termínu  na  odstránenie  vád  a nedorobkov  (nebrániacich  užívaniu  stavby) 
z preberacieho konania má objednávateľ právo vyfakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 33,-  €  za každý deň omeškania  s tým, že zmluvná pokuta bude započítateľnou 
položkou  z čiastky  vyplývajúcej  k úhrade  z konečnej  faktúry  zhotoviteľa  na  základe 
objednávateľom vystavenej sankčnej faktúry.
Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný po písomnom oznámení objednávateľa reagovať 
na prípadné reklamované vady a to do troch pracovných dní od ich obdržania.
V prípade nedodržania písomne dohodnutého termínu nástupu na odstránenie reklamovaných 
vád,  ako  aj  neodstraňovania  samotných  reklamovaných  vád  zhotoviteľom  stavby,  má 
objednávateľ právo:
- Vyfakturovať  zhotoviteľovi  stavby  penále  vo  výške  33,-  €  za  každý  deň  omeškania. 

Uvedená čiastka bude čerpaná na účet zhotoviteľa a zo zadržaného vádia.
- Zabezpečiť  si  odstránenie  prípadných  reklamovaných  vád  na  účet  zhotoviteľa  stavby. 

Vzniknuté finančné náklady budú odúčtované zo zadržaného vádia. Tento postup pritom 



nebude  mať  vplyv  na  zmluvné  záruky  poskytnuté  zhotoviteľom  a neruší  nárok  na 
uplatnenie zmluvných sankcií.

2. Technicko  –  kvalitatívne  podmienky  dodávky  diela  –  ďalšie  zmluvné  podmienky: 
Objednávateľ  požaduje,  aby  dielo  bolo  zrealizované  v kvalite  predpísanej  projektovou 
dokumentáciou vrátane všetkých subdodávok zhotoviteľa.
Zhotoviteľ  preberá  všetky  záväzky  za  kvalitu  svojej  práce  a za  kvalitu  práce  svojich 
subdodávateľov.  Je  povinný  vykonať  činnosti  spojené  s predmetom  zmluvy  na  vlastnú 
zodpovednosť,  pričom je  povinný  rešpektovať  dodržanie  STN a všeobecne  platné  právne 
predpisy.
Zhotoviteľ  môže  uplatniť  adekvátne  zmeny stavebného  materiálu  za  iné  materiály,  ktoré 
kvalitatívne zodpovedajú projektovému materiálu len po ich odsúhlasení s objednávateľom 
a projektantom.  Použité  materiály  musia  spĺňať  požiadavky  uvedené  v  §  47  zákona  č. 
50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  v znení 
neskorších predpisov.
Zhotoviteľ je pred zabudovaním do stavby povinný predložiť objednávateľovi od všetkých 
výrobkov a zariadení certifikáty a atesty platné v SR.
Objednávateľ  požaduje  od  zhotoviteľa  vyzvanie  na  prevzatie  prác,  ktoré  budú  ďalším 
pracovným  postupom  zakryté  alebo  sa  stanú  neprípustnými,  minimálne  3  dni  pred  ich 
zakrytím. V opačnom prípade ich zhotoviteľ odkryje na svoje náklady.
Zhotoviteľ  bude  dodržiavať  všetky  podmienky  vyplývajúce  z vyjadrení  a rozhodnutí 
dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie a bude znášať 
vzniknuté škody, vyplývajúce z nerešpektovania požiadaviek a rozhodnutí správnych orgánov 
a organizácií. 
Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie stavebného zákona, požiarnu ochranu diela a bezpečnosť 
a ochranu  zdravia  pri  práci  a bezpečnosť  technických  zariadení  pri  stavebných  prácach 
v súlade s vyhláškou č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ.
Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie všetkých vedení inžinierskych sietí, ktoré sa 
nachádzajú v obvode staveniska.
Zhotoviteľ v rámci zmluvnej ceny bude znášať všetky poplatky súvisiace s prevádzkovaním 
staveniska a uskutočňovaním stavby (vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, prípadný záber 
verejných  komunikácií,  likvidácia  odpadov,  poistenie  a pod.),  pričom  všetky  povolenia 
potrebné k realizácii si vybaví vo vlastnej réžii. 
Zhotoviteľ bude viesť podrobný stavebno-montážny denník predmetnej stavby.
Zhotoviteľ  zabezpečí  odborné  vedenie  stavby  oprávnenou  osobou  v zmysle  zákona   č. 
136/1995 Z. z. odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení 
zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Zhotoviteľ predloží objednávateľovi oprávnenia právnických a fyzických osôb, ktoré budú 
uskutočňovať subdodávky.
Objednávateľ zabezpečí na stavbe výkon občasného technického dozoru investora .
Zhotoviteľ  je  povinný  objekt,  vykonané  stavebné  práce  a materiály,  ktoré  súvisia 
s predmetnom dodávky, chrániť pred poškodením, zničením a krádežami až do ich prevzatia 
objednávateľom.  V opačnom  prípade  bude  znášať  všetky  škody  z dôvodu  poškodenia, 
krádeže,  neodbornej  a nezodpovednej  činnosti.  Zhotoviteľ  zabezpečí  na  svoje  náklady 
stráženie svojej dodávky až do jej odovzdania objednávateľovi.

Čl. IX
Zmluvné pokuty

1. Ak  zhotoviteľ  neukončí  dielo  uvedené  v článkoch  II.  a III.  tejto  zmluvy  v zmluvne 
dohodnutom čase plnenia podľa článku IV. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,07 % z dohodnutej ceny diela uvedenej v článku V. tejto zmluvy 
za každý kalendárny deň omeškania.

2. Ak  objednávateľ  nedodrží  lehoty  úhrad  dohodnuté  v článku  VI.  tejto  zmluvy,  zhotoviteľ 
uplatní úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň oneskorenia 
úhrady.



3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád do termínu v zmysle čl. 7 bodu 
6, zaplatí za každý deň omeškania 33,- €.

Čl. X
Osobitné ustanovenia

1. Stavba je vlastníctvom objednávateľa.
2. Zodpovednosť za škody znáša zhotoviteľ počas výstavby diela.

Čl. XI
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomne a tieto budú 
riadne potvrdené a podpísané oboma zmluvnými stranami.

2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť dodatok k tejto zmluve. Dodatky sa 
poradovo číslujú a zasielajú druhej strane v štyroch vyhotoveniach.

3. Ak nie je v tejto zmluve dojednané inak, platia ustanovenia obchodného zákonníka v plnom 
rozsahu.

4. Táto  zmluva  je  vyhotovená  v dvoch  exemplároch,  z ktorých  každá  strana  obdrží  jeden 
exemplár.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej 
zverejnenia podľa príslušných právnych predpisov.

V Kočovciach, dňa 12. júla 2013

Za zhotoviteľa             Za objednávateľa

Zdenko Gešvandtner Ing. Ján Tupý
starosta obce 


