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Zmluva o dielo č. 03/2019  
 
      Uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. podľa § 536 až § 565. 
 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ:            Základná škola                       

                          Sídlo : M. R. Štefánika 910/51, 075 01  Trebišov 
                                     Zastúpený : RNDr. Iveta Kučerová, riaditeľka 
                                     Bankové spojenie: SLSP, a.s., Trebišov 
     Číslo účtu: 0552174578/0900 
     IBAN: SK41 0900 0000 0005 5217 4578 
     IČO: 035541113 
     DIČ: 202 166 34 79 
     Tel. číslo: 0901704093 
     E-mail: riaditelka@zsmrstv.edu.sk 
     Škola nie je platcom DPH. 
 
                                  
Zhotoviteľ:                  STAVOSERVIS spol. s r. o. Trebišov, 
                                     Sídlo: 076 11,  PLECHOTICE 195 
                                     Osoba poverená jednať vo veciach zmluvných 
                                     a technických: Ing. Vladimír Mihalko, konateľ 
                                     Bankové spojenie: ČSOB, a. s., Trebišov 
                                     Číslo účtu: 4008457679/7500 

              IBAN: SK6275000000004008457679 
              IČO:  31 682 987 

                                     DIČ:  2020506950 
                IČDPH: SK2020506950   
     Tel. číslo: 0905401746 
     E-mail: stavoservistv@stavoservistv.sk 
 Zapísaná v obchodnom registri:Okresný súd Košice I, oddiel:Sro,  
                                     Vložka 4004/V 
     Spoločnosť je platcom DPH. 
 
 

II. PREDMET ZMLUVY 
 

1. Predmetom zmluvy je: 
 

„Oprava prepadnutej podlahy, stien a kanalizačného potrubia“ 
 
       Miesto : Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov 
     
2. Rozsah a kvalita diela sú určené: 

- odbytovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy  
- STN a ostatnými technickými normami a právnymi predpismi platnými v SR 

v oblasti výstavby a prevádzky stavieb a v oblasti investičnej výstavby. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť cenu diela. 
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III. CENA 
 
1.   Cena  za  zhotovenie  diela v  rozsahu dohodnutom v čl. 2.1 tejto zmluvy je určená do-            
      hodou  zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, v  celkovej        
      výške 
 20.976,14 € bez DPH 
    4.195,23 € DPH 

    25.171,37 € s DPH, 
 
2. Prípadná zmena sadzby DPH sa premietne do ceny od účinnosti zmeny. 
3. V prípade zmeny technického riešenia  diela  počas  realizácie diela oznámenej 

objednávateľom zhotoviteľovi, ako aj v prípade ak sa pri vykonávaní diela objaví 
potreba činnosti a materiálov nezahrnutých do rozpočtu, má zhotoviteľ po dohode 
s objednávateľom nárok na zmenu ceny a termínu zhotovenia diela. 
 
 

IV. TERMÍN PLNENIA 
 
1.   Začatie prác:           od odovzdania a prevzatia staveniska 
      Ukončenie prác:      do 31.8.2019  
2.   Ak objednávateľ nezabezpečí pravidelné financovanie stavby v termíne splatnosti    
      jednotlivých faktúr v plnej výške, dohodne sa nový termín ukončenia stavebného diela. 
3. Zhotoviteľ   musí  bez   omeškania   a   písomne   informovať  objednávateľa  o  vzniku        

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania 
s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty. V prípade nepriaznivého počasia /dážď, 
sneženie, silný vietor a pod. v zmysle Vyhlášky č. 374/1990 Zb./, kedy nebude možné 
prevádzať stavebné práce, sa dni s takýmto počasím nezapočítavajú do lehoty plnenia 
a termíny sa automaticky posúvajú o tento počet dní. Takéto dni musia byť zapísané a 
objednávateľom potvrdené v stavebnom denníku.  

 
V. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1.   Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ objednávateľovi po prevzatí a odovzdaní stavby. 
2.   Lehota  splatnosti faktúry je 14 dní po ich doručení objednávateľovi. 
 
     

VI. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

1.    Dielo sa pokladá za ukončené dňom odovzdania a prevzatia diela. 
2.    Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ukončené dielo má v dobe prevzatia a počas           
       záručnej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti. 
3.    Záručná doba na dielo je 36 mesiacov.  
4.  Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela. 
5.  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má   

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady, ktoré 
mu písomne oznámi objednávateľ. 

6. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi každú vadu, ktorú zistí v záručnej lehote. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vady do 10 dní a bezodkladne v čo 
najkratšom čase závadu odstrániť. 

7. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky pri odovzdaní a prevzatí 
diela, zaniká jeho právo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky. 
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VII. PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA 
 

1.   Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastnú zodpovednosť. Zodpovednosť prechádza na  
      objednávateľa dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí oboma stranami. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie diela 

zbavené práv tretích osôb v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie vrátane 
pevných smerových a výškových bodov, bodu odberu el. energie a vody. 

3. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác nebude rušený neoprávnenými 
zásahmi tretích osôb. 

4. Opatrenia z hľadiska BOZP ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy prác, 
zabezpečuje na stavenisku zhotoviteľ. 

5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje 
zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na zariadenie staveniska, 
vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska 
sú súčasťou zmluvnej ceny . 

6. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre 
vykonanie diela. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými 3 pracovné dni vopred. Ak tak nevykoná, nie je 
oprávnený v prácach pokračovať bez súhlasného zápisu obstarávateľa v stavebnom 
denníku. V prípade porušenia tohoto ustanovenia nie je povinný na žiadosť 
objednávateľ odkryť a po prevedení znova zakryť vykonané práce na vlastné náklady. 
Časové straty vyplývajúce z nedodržania tohoto postupu idú na úkor zhotoviteľa. Ak 
sa objednávateľ na základe výzvy nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude 
zhotoviteľ v prácach pokračovať. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie 
týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať. Časové a finančné straty 
z toho vyplývajúce idú na úkor objednávateľa, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, 
že práce neboli riadne vykonané. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej 
dokumentácie, podmienok zmluvy, podmienok výberového konania, platných STN a 
predpisov, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 
 

VIII. ZMLUVNE POKUTY 
 

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. II. po dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

2. Ak objednávateľ je v omeškaní s platením faktúry, zaplatí poplatok z omeškania 0,05 
% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 
 

IX. VYŠŠIA MOC 
 

1.  Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné neplnenie   
     zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku   
     vyššej moci. Ako prípady vyššej moci platia pre účely tejto zmluvy: vojna, mobilizácia,   
     povstanie, živelné pohromy, štrajk. 
2. Ak okolnosti vyššej moci netrvajú dlhšie ako tri mesiace, zmluvní partneri sú povinní 

plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom lehota plnenia sa predlžuje o 
dobu trvania vyššej moci. 
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X. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 
                

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ: 
 

1.1.   Odovzdanie staveniska zbaveného práv tretích osôb, vrátane       
                     odovzdania bodu odberu vody, el. energie a pevné smerové a výškové body. 

1.2.   Rozhodnutie o prípustnosti stavby, projektovú dokumentáciu. 
1.3.   Zabezpečenie plynulosti financovania stavby. 

 
 

XI. OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
1.  Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na   
      pravidelných kontrolných dňoch stavby. 
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické 
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.  

 
 

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1.  Zmluva   nadobúda   platnosť   a    účinnosť   dňom   podpisu  oboch zástupcov  
     zmluvných strán. 
2.  Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,  ktoré      
     budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch    
      zmluvných strán. 
3.   Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu obdrží objednávateľ a   
      jednu zhotoviteľ. 
4. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy poznajú, že jej rozumejú, že ju podpisujú 

dobrovoľne, slobodne a vážne, nie v tiesni, nie v omyle a nie za nevýhodných 
podmienok. 

 
 

Trebišov, 22.7.2019 Trebišov, 22.7.2019 
 
 
 

Objednávateľ:                                                                    Zhotoviteľ:      
 
 
 
 
 
 
...............................................                                          ................................................ 
        Ing. Vladimír Mihalko 
                     konateľ spoločnosti 
 
                                                  


