
Príloha č. 2 k  Výzve na predkladanie cenových ponúk 

 

Zmluva o dielo č. ..... 

 
na realizáciu stavebných prác: „Oprava chodníkov a verejných komunikácií v obci Dunajská Lužná 

- II. etapa“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

 

Čl. 1. 

ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Objednávateľ:  

Názov: Obec Dunajská Lužná 

Sídlo: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 

IČO: 00400009 

DIČ: 2020663755 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: IBAN: SK21 0200 0000 0000 2552 2112 

Konajúci: Štefan Jurčík, starosta obce 

Osoby poverené objednávateľom: Ing. Norbert Hudák – investičná výstavba 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

1.2. Zhotoviteľ:  

Obchodné meno: (doplní uchádzač) 

Sídlo: (doplní uchádzač) 

IČO: (doplní uchádzač) 

DIČ: (doplní uchádzač) 

IČ DPH: (doplní uchádzač) 

Zapísaná: (doplní uchádzač) 

Bankové spojenie: (doplní uchádzač) 

Číslo účtu - IBAN: (doplní uchádzač) 

Oprávnenie konať v mene spoločnosti: (doplní uchádzač) 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s „ Objednávateľom“ ako „Zmluvné strany“) 

 

Čl. 2. 

 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

 

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka uvádzaná v Prílohe č. 1 k Zmluve 

o dielo – nacenený výkaz výmer zákazky podľa  úsekov č. 1. a č. 3.1 (vľavo) realizovanej zákazky 
a Prílohe č. 2 k Zmluve o dielo – Harmonogram prác s uvedením časového rozvrhu všetkých 

činností potrebných na vykonanie diela vo vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela, na 

základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o VO“).. 

2.2. Východiskové údaje:  

2.2.1. Názov stavby: „Oprava chodníkov a verejných komunikácií v obci Dunajská Lužná - II.   

          etapa“  



2.2.2. Miesto stavby – stavebné objekty:  vybrané úseky miestnych komunikácií obce   

          Dunajská Lužná, časť Nová Lipnica: 

 

A) Lipnická ulica - 1. úsek – od km 0,249 549 do km 0,581 16. Dĺžka chodníka je 

331,611 m, podľa staničenia cesty III/1055. 

B) Lipnická ulica - 3.1. úsek – od km 0,890 938 do km 0,945368 – vľavo. Dĺžka 

chodníka je 54,43 m podľa staničenia cesty III/1055. 

 

2.2.3. Financovanie stavby: z prostriedkov rozpočtu Obce Dunajská Lužná.  

 

Čl. 3. 

PREDMET PLNENIA 

 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene na svoje 

náklady a na svoje nebezpečenstvo (a na vlastnú zodpovednosť) v dojednanom čase pre 

Objednávateľa dielo s názvom: „Oprava chodníkov a verejných komunikácií v obci 

Dunajská Lužná - II. etapa“ na vybraných úsekoch miestnych komunikácií 

špecifikovaných v čl.2  bod 2.2.2., v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve (ďalej 

len „dielo“ alebo „stavba“), za čo sa mu Objednávateľ zaväzuje riadne a včas dokončené 

dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu diela.  

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve zrealizuje stavebné 

práce a vyhotoví dielo podľa   naceneného výkazu výmeru, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto 

Zmluvy o dielo. 

3.3. Zhotoviteľ bude pri plnení svojho záväzku vyplývajúceho z predmetu tejto zmluvy 

postupovať s odbornou starostlivosťou a na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa 

dodržiavať príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi 

Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, 

rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a 

podmienkami dohôd Objednávateľa so správcami a vlastníkmi dotknutých inžinierskych 

sietí.  

3.4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré 

spôsobil svojou činnosťou pri realizácii diela. Tieto je povinný v plnej výške uhradiť.  

3.5. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas účinnosti tejto zmluvy dožadovať sa voči 

Zhotoviteľovi, aby odstránil vady, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením diela, a to aj 

priebežne, t. j. počas realizácie diela po zistení predmetného nedostatku.  

 

Čl. 4. 

ČAS PLNENIA 

 

4.1. Termín plnenia predmetu Zmluvy o dielo (ďalej „ZoD“) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 3.1. 

je:  

4.1.1. začatie prác: do 7 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy  

4.1.2. ukončenie prác:  30 pracovných dní  od účinnosti tejto zmluvy  (najneskôr do 

.......................... – (doplní zhotoviteľ podľa harmonogramu pri podpise ZoD).  

4.2. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

4.3. V prípade, ak by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov na dobu 

dlhšiu ako 10 kalendárnych dní, zmluvné strany sa písomne dohodnú na opatreniach, 

prípadne na  postupoch, týkajúcich sa ďalšej realizácie diela. O dobu prerušenia prác na 



diele z dôvodu vyššej moci, ďalej o dobu nevyhnutnú na obstaranie tovarov na opravu diela 

a na vykonanie opravy diela poškodeného vyššou mocou sa predlžuje  termín ukončenia 

diela, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

4.4 Pod pojmom vyššej moci sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného 

a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri 

podpisovaní tejto zmluvy o dielo a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého 

zmluvného diela (vojna, mobilizácia, živelné pohromy, a pod.). 

4.5 Zhotoviteľ, ktorý sa dostal do omeškania s plnením povinností vyplývajúcich z tejto 

zmluvy  dôvodu vyššej moci, nie je povinný zaplatiť druhej zmluvnej strane sankcie 

uvedené v čl. 9. tejto zmluvy. 

 

Čl. 5.  

CENA 

 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2.a čl.3. tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

zmien a doplnkov a je doložená Popisom plnenia predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 

1 k tejto zmluve v písomnej podobe.  

5.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená nasledovne:  

 bez DPH ........................ €, 20 % DPH ...................... €, spolu s DPH ........................ €  

5.3. Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od Zhotoviteľa, je platiteľom DPH a 

je povinný priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 

ods. 12 písm. j) Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. Cena za dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie diela a je 

konečná a nemenná.  

5.4. Zhotoviteľ je/nie je (nehodiace sa prečiarknite) platiteľom DPH. Pri fakturácii bude 

uplatnená DPH vo výške platných predpisov. V prípade, že sa Zhotoviteľ stane platiteľom 

DPH počas platnosti zmluvy, zmluvná cena nebude navýšená o sadzbu DPH.  

5.5. Financovanie diela bude po ukončení celého diela na základe potvrdených odovzdávacích 

protokolov jednotlivých stavebných objektov, súčasťou ktorých je povereným 

zamestnancom Objednávateľa potvrdený súpis prác v súlade s oceneným výkazom výmer. 

Odovzdávacie protokoly spolu so súpisom prác sú podkladom pre fakturáciu zmluvnej 

ceny.  

5.6. V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky 

za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej 

výške.  

 

Čl. 6. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli na fakturácii po ukončení celého diela. Podkladom pre 

vystavenie faktúry budú Zhotoviteľom vystavené odovzdávacie protokoly s položkovitým 

súpisom všetkých vykonaných prác, potvrdené po vecnej, kvalitatívnej, kvantitatívnej a 

cenovej správnosti technickým dozorom Objednávateľa do 5 pracovných dní od doručenia.  

6.2. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi faktúru do 3 dní po potvrdení odovzdávacích 

protokolov Objednávateľom.  

6.3. Zhotoviteľ je oprávnený vo faktúre fakturovať len práce podľa podmienok dohodnutých v 

tejto zmluve a len za skutočne vykonané práce na diele potvrdené technickým dozorom 

Objednávateľa .  



6.4. Faktúru vyhotoví Zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou – Zákon č. 222/2004 Z. z. o 

dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží Objednávateľovi .  Faktúra bude 

obsahovať minimálne tieto údaje: - číslo faktúry resp. daňového dokladu - označenie 

Objednávateľa a Zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu - IČO a DIČ Zhotoviteľa, IČO 

Objednávateľa - označenie registra, ktorý zhotoviteľa zapísal v obchodnom registri, alebo 

v inom registri a číslo zápisu - miesto a názov diela - číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia 

- zdaniteľné obdobie - deň odoslania a deň splatnosti faktúry - celkovú fakturovanú sumu 

bez DPH , obchodný názov  a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa.  

6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych 

predpisov, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi na doplnenie resp. 

prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 

splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

 6.6. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.  

 

Čl. 7.  

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

7.1.      Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy, 

že dielo má v dobe prevzatia Objednávateľom požadované vlastnosti, ktoré 

zodpovedajú technickým normám a parametrom tak, aby nevykazovalo chyby, ktoré by 

mohli negatívne ovplyvniť parametre súvisiace s jeho používaním na požadované účely.  

7.2.   Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania 

Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ 

iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ nezodpovedá za 

vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 

Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil Objednávateľa, a ten na 

ich použití trval.  

7.3.     Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť 

potvrdením odovzdávacích protokolov Objednávateľom na zhotovené dielo podľa 

jednotlivých stavebných objektov.  

7.3.1.  Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté inými vplyvmi alebo nepredvídateľnými 

okolnosťami spôsobenými tretími osobami alebo poveternostnými podmienkami.  

7.3.2. Oznámenie vád musí byť oznámené bezodkladne Objednávateľom písomne 

Zhotoviteľovi na emailovú adresu ............................................... – (doplní zhotoviteľ) v 

záručnej dobe a musí obsahovať označenie vady a ako sa prejavuje. 

7.3.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 

Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a 

oprávnené písomne reklamované vady. 

7.3.4.   Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do max. 

5 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie Objednávateľa a vady 

odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia 

vád písomnou formou, Zhotoviteľ vady opraví do 30 kalendárnych dní od prijatej 

reklamácie.  

7.3.5.  V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ 

právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady 

Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude 

ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude 

uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou. 

Objednávateľ do 5 pracovných dní po ukončení týchto stavebných prác vystaví faktúru 



na vzniknuté náklady, ktorú odošle Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní 

odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od 

Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na 

práce potrebné na ich odstránenie.  

 

Čl. 8. 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 

8.1.     Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.  

8.1.1. Dielo bude realizované tak, že Zhotoviteľ bude realizovať dielo podľa jednotlivých  

stavebných objektov po písomnom odovzdaní a prevzatí staveniska od Objednávateľa, ku 

ktorému Objednávateľ Zhotoviteľa vyzve písomne na e-mailovú adresu 

.......................................... – (doplní zhotoviteľ) . Realizované dielo bude prevzaté 

Objednávateľom po jednotlivých stavebných objektoch a podľa ďalších ustanovení tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienky čiastočného obmedzenia dopravy na 

jednotlivých uliciach, ktoré je  Zhotoviteľ povinný osadiť a označiť dočasným 

dopravným značením , v zmysle zákona č. 135/1961 Zb., vyhl. č. 35/1984 Zb., zák. č. 

8/2009 Z .z. , vyhl. č. 9/2009 Z. z. , príp.  Technických podmienok použitia dopravných 

značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest , vydaných MDV a RR 

SR.  

8.1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela v zmysle tejto Zmluvy bude zapísaný v 

Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedenú 

podmienku je povinný splniť pri podpísaní tejto zmluvy o dielo.  

8.2.   Riziká Zhotoviteľa – Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie 

majetku Objednávateľa a tretích osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas 

realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci Z o D. Zhotoviteľ nenesie 

zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.  

8.3.   Kvalita stavebných prác a technologická disciplína  

8.3.1. Všetky stavebné práce na diele musia byť vyhotovené podľa platných právnych 

predpisov, STN EN, technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie 

materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania diela 

pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  

8.3.2. Kvalitu realizovaných prác bude Zhotoviteľ dokladovať atestami , certifikátmi o kvalite 

dodávaného predmetu zmluvy, ktoré je Zhotoviteľ povinný predložiť k odovzdávacím 

protokolom jednotlivých stavebných objektov. Atesty a certifikáty v čase predloženia 

Objednávateľovi musia byť platné. 

8.4.   Prerušenie a zastavenie prác 

8.4.1. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade nepriaznivých podmienok alebo iných 

nepredvídaných okolností, o čom je povinný písomne informovať Objednávateľa na e-

mailovú adresu: norbert.hudak@dunajskaluzna.sk a práce prerušiť až po písomnom 

schválení Objednávateľom, zaslaným elektronicky na adresu Zhotoviteľa 

norbert.hudak@dunajskaluzna.sk.  

8.4.2. Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch: a) ak zistí, že 

Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo, b) pokračovanie v prácach by 

spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.  

8.4.3. Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú 

za škody týmto spôsobené.  

8.4.4. Pri zastavení alebo prerušení prác je Zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo 

opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu, boli 



minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie 

strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené. 

8.5.   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

8.5.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených k zhotoveniu diela 

a udržiavanie bezprostredného miesta výkonu prác zhotovovaného diela v takom 

poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb.  

8.5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečiť z dôvodu vykonávania diela 

bezpečný prechod osôb pohybujúcich sa v blízkosti realizácie prác. V prípade vzniku 

škody na zdraví alebo majetku Objednávateľa alebo tretích osôb, Zhotoviteľ nesie plnú 

zodpovednosť a znáša s tým súvisiace škody.  

8.6.   Protipožiarna ochrana – Zhotoviteľ musí dodržiavať zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane 

pred požiarmi a smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné 

opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom, aby 

zabránil vzniku požiaru. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí protipožiarnu ochranu pri 

vykonávaní prác, bude v plnom rozsahu znášať prípadné škody, ktoré takto vzniknú. 

8.7. Vlastníctvo k zhotovenému dielu prechádza na Objednávateľa po podpísaní odovzdávacích 

protokolov a zaplatení faktúry za zhotovené dielo.  

8.8.  Poistenie – Zhotoviteľ je povinný dojednať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

zhotoviteľom pre obdobie od termínu začatia realizácie diela až do termínu ukončenia a 

odovzdania diela najmenej vo výške predpokladanej hodnoty zákazky podľa Výzvy na 

predkladanie ponúk vzťahujúcej sa k tejto zmluve. Poistnú zmluvu a potvrdenie o 

zaplatení poistného je povinný Zhotoviteľ preukázať originálom alebo úradne overenou 

kópiou Objednávateľovi  v deň podpísania zmluvy Zhotoviteľom. 

8.9.   Realizácia diela  

8.9.1. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných 

inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a 

nečistoty vzniknuté jeho stavebnými prácami, a to na vlastné náklady. Spôsob likvidácie 

odpadu je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať príslušnými potvrdeniami.  

8.9.2. Pri odovzdaní diela alebo jeho časti je Zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné 

zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo alebo jeho 

časť riadne od Zhotoviteľa prevziať a bezpečne prevádzkovať. Po termíne odovzdania a 

prevzatia stavby, môže Zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia 

a materiál potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými Objednávateľ dielo alebo 

časť diela prevzal. Po odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať 

stavenisko do 2 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá táto zmluva.  

8.9.3. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii diela má prístup na stavenisko, kde 

v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľ realizuje dielo.  

8.9.4. Poverený zamestnanec Objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na 

riadne vykonanie diela alebo jeho časti podľa zmluvy Zhotoviteľovi v stavebnom 

denníku.  

8.10. Stavebný denník  

8.10.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebné denníky podľa 

jednotlivých stavebných objektov  a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je 

povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia 

originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá Objednávateľom poverený 

zamestnanec.  

8.10.2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje 

o časovom postupe prác na diele a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác 

na diele od zjednodušenej dokumentácie a výkazu – výmer, údaje dôležité pre posúdenie 

hospodárnosti prác na diele a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác na diele orgánmi 



štátnej správy a samosprávy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe 

trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) končí dňom 

odovzdania a prevzatia diela. 

  

8.11. Odovzdanie diela,  preberacie konanie  

8.11.1. O odovzdaní jednotlivých častí diela sa spíše Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela 

(odovzdávací protokol) , ktorú podpíšu obidve zmluvné strany. Jej súčasťou budú 

nasledovné doklady dodané Zhotoviteľom: a) 1 x kópiu stavebných denníkov podľa 

jednotlivých stavebných objektov, b) dokumentácia kvality diela v 1 vyhotovení (t. j. 

kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí c) nakladanie s odpadmi 

– doklady o uložení prebytočného materiálu a ich množstva zo stavby na oficiálnu 

skládku.  

8.11.2. Dielo je vykonané riadne a včas, ak je Objednávateľovi odovzdané bez akýchkoľvek 

vád a nedorobkov v zmluvne dohodnutom termíne. 

8.11.3. V prípade, že dielo má akékoľvek vady a nedorobky brániace jeho užívaniu, 

Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať. Zhotoviteľ plne zodpovedá za takto 

vzniknutú škodu. 

 

Čl. 9. 

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY 

 

9.1. Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu stanovenú použitím príslušnej sadzby 

za každý deň, o ktorý je v omeškaní za: a) neukončenie diela v zmluvnom termíne 3 

000,00 € b) ak nezačne odstraňovať reklamované vady v dohodnutom termíne 500,00 € 

c) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne 100,00 € za každý deň, o ktorý je v 

omeškaní. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za 

prípadne vzniknuté škody. 

9.2. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý deň, o ktorý je v omeškaní, 

za omeškanie s úhradou faktúry 0,03 % z dlžnej čiastky.  

 

 

Čl. 10. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

10.1. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy  

10.1.1. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak : a) Zhotoviteľ nezačne s 

realizáciou predmetu zmluvy v zmysle čl. 4 bod. 4.1.1. tejto zmluvy b) Zhotoviteľ 

nepredloží poistnú zmluvu a doklad o zaplatení poistného v zmysle čl. 8. bod 8.8. tejto 

zmluvy, c) Zhotoviteľ neukončí realizáciu diela podľa termínu v zmysle čl. 4 bod. 4.1.2. 

d) Ak bude na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, začaté reštrukturalizačné konanie, alebo 

bude začatá jeho likvidácia. 

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady, nie však iba tie.  

10.2.2. Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy 

odstúpiť podľa § 345 a § 349 Obchodného zákonníka.  

10.2.3. Ostatné porušenia (nesplnenia) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako 

nepodstatné s právom oprávnenej strany odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného 

zákonníka.  

10.3. Odstúpenie od zmluvy 

10.3.1. Objednávateľ alebo Zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou 

podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.  



10.3.2. Pre odstúpenie od zmluvy platia §§ 344-351 Obchodného zákonníka.  

10.3.3. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo 

zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.  

10.3.4. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak : a) Zhotoviteľ nezačne s 

realizáciou predmetu zmluvy v zmysle čl. 4 bod. 4.1.1. tejto zmluvy b) Zhotoviteľ 

nepredloží poistnú zmluvu a doklad o zaplatení poistného v zmysle čl. 8. bod 8.8. tejto 

zmluvy, c) Zhotoviteľ neukončí realizáciu diela podľa termínu v zmysle čl. 4 bod. 4.1.2. 

d) Ak bude na  Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, začaté reštrukturalizačné konanie, alebo 

bude začatá jeho likvidácia.  

10.4. Platby pri odstúpení od zmluvy   

10.4.1. Ak od zmluvy odstúpi Objednávateľ pre jej podstatné porušenie zo strany Zhotoviteľa, 

nevznikne Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie vykonaných prác ku dňu odstúpenia od 

zmluvy ani nárok na úhradu škôd Zhotoviteľa z titulu vykonania prác.  

10.4.2. Ak od zmluvy odstúpi Zhotoviteľ a Objednávateľovi z tohto dôvodu vznikne škoda, 

bude Zhotoviteľ povinný uhradiť túto škodu Objednávateľovi.  

 

Čl. 11. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

11.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na web stránke obce. 

11.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v 

súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré budú platné, ak budú riadne 

potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

11.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia 

záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.  

11.4. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné 

strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

11.5. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve Obcou 

Dunajská Lužná za podmienok zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.  

11.6. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá 

Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.  

11.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: Príloha č. 1 - Ocenený výkaz  výmer, 

Príloha č. 2 – Harmonogram prác 

11.8. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej 

obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných 

podmienok a  na znak toho ju podpisujú.  

 

 

 

V Dunajskej Lužnej  dňa ........... 2018                   V .........….................... dňa ….........2018 

 

Zoznam príloh: 

1. Príloha č. 1 k Zmluve o dielo – Ocenený výkaz výmer zákazky podľa  

úsekov č. 1. a č. 3.1 (vľavo) realizovanej zákazky (krycí list, rekapitulácia 

a rozpočet). 

2. Príloha č. 2 k Zmluve o dielo – Harmonogram prác.  


