
ZMLUVA O DIELO  
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranam i 

 

 

Z m l u v n é  s t r a n y 
 

Objednávateľ:            Základná škola, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 

                          so sídlom: Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 

 IČO: 36142654 

 DIČ: 2021446361 

 Bankové spojenie: VUB, a.s. Kysucké Nové Mesto 

                                           IBAN: SK72 0200 0000 0016 3341 3758  

 zastúpená: PaedDr.Igor Drexler, riaditeľ ZŠ 
(ďalej len objednávateľ) 

 
a 

Zhotoviteľ:      Štefan Kočiš - RENSTAV 
                          so sídlom: Štúrova 1304/3, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

 IČO: 34769269 

 DIČ: 1021342762 

 Bankové spojenie:  VUB, a.s. Kysucké Nové Mesto  

                                           IBAN: SK90 0200 0000 0015 5554 1155                             

 zastúpený: Štefan Kočiš  

 zapísaný: Okresný úrad Žilina, ŽR č. 504-6460 

 (ďalej len zhotoviteľ) 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 
 

1.  Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa práce na akcii : 

     „Oprava strešného plášťa budov ZŠ Nábrežná“ 

   

2. Špecifikácia rozsahu prác je uvedená v rozpočte s výkazom výmer zo dňa 5.5.2017, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.  

3. Miesto vykonania diela: ZŠ Nábrežná, Kysucké Nové Mesto 

4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a zaplatiť za  zhotovenie diela 

dohodnutú  cenu podľa Čl. III. tejto zmluvy. 
 

Čl. II. 

Čas plnenia 
 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dohodnuté práce podľa Čl. I. tejto zmluvy v  termínoch takto : 

Termín zahájenia prác:  6.5.2017     

Termín ukončenia prác: 5.7.2017     

 

2. Termín  odovzdania   diela  bude   dodržaný,  ak    nevzniknú   na   strane   objednávateľa  prekážky  

pri  práci  zhotoviteľa,  alebo  nevzniknú  prekážky  z vyššej  moci (poveternostné podmienky)  pre                       

ktoré  by musel   zhotoviteľ prerušiť práce.  Dôvod a dĺžka prerušenia prác musia byť navzájom 

písomne  odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Termín ukončenia diela sa predĺži o túto 

dohodnutú dobu.  Zhotoviteľovi z  tohto titulu nevzniká nárok na zmenu ceny. 
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Čl. III. 

Cena diela a platobné podmienky 
 

1. Cena za dohodnuté dielo v rozsahu uvedenom v  Čl. I. tejto zmluvy je stanovená dohodou takto : 

Cena bez DPH:  24 968,26 Eur  

DPH 20 % :          0   Eur   

Cena s DPH:      24 968,26   Eur 

2. V dohodnutej cene podľa bodu 1. tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie 

diela a jeho dodanie. 

3. Zhotoviteľ vystaví faktúru v mesačných intervaloch v súlade s platnými právnymi predpismi na 

základe súpisu vykonaných prác zhotoviteľa potvrdeného objednávateľom. Záverečnú faktúru 

vystaví zhotoviteľ do 15 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia zrealizovaného diela. 

4. Splatnosť faktúry sa dojednáva do 21 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať  náležitosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

objednávateľ  faktúru zhotoviteľovi v lehote splatnosti  vráti. Nová lehota splatnosti faktúry začne              

v takomto prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi. 

 

Čl. IV. 

Zmeny v rozsahu diela 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, 

vrátane zmien v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, 

oznámi to dotknutá strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu 

s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na 

dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k písomnému 

oznámeniu dotknutej strany  písomne v lehote do 10 dní od doručenia písomného oznámenia. 

Objednávateľ má právo zamietnuť potrebu zmeny diela v rozsahu uvedenom v tomto bode zmluvy. 

2. V prípade, že sa zmluvné strany dohodnú na zmene rozsahu diela uvedenej v bode 1 tohto článku 

zmluvy a realizácia takejto zmeny  spôsobí zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času 

potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú na pomernej zmene v dohodnutej cene 

za vykonanie diela.  

Pri určovaní zmeny dohodnutej ceny  za vykonanie diela budú zmluvné strany prihliadať najmä na 

jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa. Úprava dohodnutej ceny za vykonanie diela, ktorého výška 

nie  je  špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou 

dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve. 

 

3. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu dohodnutej ceny  za vykonanie diela, 

budú odsúhlasené zúčastnenými stranami zápisom v stavebnom denníku. 
 

Čl. V. 

Plnenie záväzkov zhotoviteľa 
 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a stavebný dozor určený objednávateľom ako jeho 

oprávnený zástupca môže vykonávať zmeny do stavebného denníka. 

2. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami a technickými podmienkami výrobcov 

použitých materiálov a pri dodržaní príslušných bezpečnostných a protipožiarnych opatrení. 

Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorí sú spôsobilý                   

na vykonávanie prác, ktorými ich zhotoviteľ poverí. Za splnenie povinností subdodávateľov 

zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi v takom rozsahu, ako keby tieto činnosti vykonával sám. 

3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. 

4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela 

alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 

svojich zamestnancov, subdodávateľov, ich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú 

oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela. 
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6. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení zhotovenia diela vyzvať objednávateľa v lehote do 3 dní k jeho 

odovzdaniu a prevzatiu v mieste plnenia. O výsledku odovzdania a prevzatia diela sa podpíše preberací 

protokol.  

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť miesto plnenia predmetných prác tak, aby počas vykonávania 

uvedených prác nebola ohrozená bezpečnosť. 
 

Čl. VI. 

Odovzdanie diela 
 

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ 

vykoná dielo riadne a včas podľa dohodnutých podmienok v Článkoch I. a II. tejto zmluvy 

a objednávateľ dohodnuté dielo preberie.  

2. Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak chyby diela budú takého charakteru,     

že užívanie diela ohrozené  alebo podstatne zhoršené. 

3. Odovzdanie a prevzatie diela bude ukončené podpísaním preberacieho protokolu obidvoma 

zmluvnými stranami. 

 

Čl. VII. 

Zodpovednosť za vady 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania 

záručnej doby. 

2. Dĺžka záručnej doby je 72 mesiacov . Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho 

protokolu objednávateľom. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby za vady ním vykonaných prác. Na základe písomnej 

reklamácie objednávateľa odstráni zhotoviteľ vady na vlastné náklady a to bez zbytočného 

odkladu, resp. v termíne, ktorý určí objednávateľ. 

4. V prípade nedodržania lehoty na neodstránenie vady diela v zmysle predchádzajúceho bodu môže 

objednávateľ  vykonať odstránenie vady treťou osobou. V takomto prípade sa zhotoviteľ zaväzuje 

uhradiť objednávateľovi náklady na odstránenie vady v plnom rozsahu. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú  prevádzku, 

objednávateľa nasledujúci pracovný deň po oznámení vady. 

6. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný písomne oznámiť 

zhotoviteľovi bezodkladne po zistení vady. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby diela, 

odstránenie vady sa  zhotoviteľ  zaväzuje vykonať bezodplatne. 

 

Čl. VIII. 

Zodpovednosť za škody 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve. 

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody zavinené objednávateľom, treťou osobou alebo živelnou udalosťou 

/požiar, víchrica a pod./ okrem dažďa a snehu. 
 

Čl. IX. 

Zmluvné pokuty 
 

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dohodnuté v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý za počatý deň omeškania. 

2. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží podmienky dohodnuté v Čl. V. tejto zmluvy, je povinný uhradiť 

objednávateľovi vzniknutú škodu, preukázateľne zapríčinenú nedodržaním uvedených podmienok. 

3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v zmysle Čl. III. tejto zmluvy zaplatí 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, pokiaľ sa 

s objednávateľom nedohodne inak. 
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4. Platenie zmluvných pokút nemá vplyv na nárok na náhradu škody, ktorá by zmluvným stranám vznikla  

a to podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 
 

 

Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle povinnej osoby.  

2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravenými touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení a súvisiacich platných právnych predpisov SR. 

3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov podpísaných 

zodpovednými zástupcami zmluvných strán. 

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

dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. 

 V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať                          

o rozhodnutie príslušný súd. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy sú jej nasledujúce prílohy : 

     Rozpočet  s výkazom výmer zo dňa 5.5.2017 

6. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, pričom zhotoviteľ dostane 1 vyhotovenie a objednávateľ 

dostane 2 vyhotovenia. 

 

7. Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju účastníci podpisujú ako prejav ich slobodnej a vážne 

mienenej vôle. 
 

 

 V Kysuckom Novom Meste dňa  05.05.2017 

 

 

 

 

 
PaedDr. Igor Drexler, riaditeľ ZŠ    

konateľ 

                       za objednávateľa 

 

 za zhotoviteľa 
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