
ZMLUVA  O DIELO  

Č. 463/2021 

 

uzatvorená podľa  § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov.   

Článok č. 1 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Objednávateľ: Obec Rimavské Janovce 

                                           Obecný úrad,  Rimavské Janovce 301, 980 01 

 Zastúpený:  Stanislav Krahulec - starosta obce 

 IČO : 00319058 

 DIČ :  2021230420 

 Bankové spojenie:   SLSP Banka Slovensko, a.s, pob. Rimavská Sobota,  

                                              číslo účtu: 516090617/0900 
                                              IBAN: SK81 0900 0000 0051 6090 0617 

 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

1.2. Zhotoviteľ:             REKONSTAV ANTON BOZO    

 Zastúpený:                 ANTON Bozó     

 IČO:     34849378 

             IČ DPH:     SK1020048623 

             bankové spojenie:        ČSOB Banka SK76 7500 0000 0040 2916 3629 

    Zápis v Obchodnom registri (živnostenskom registri): obchodný register Okresného úradu v Rimavskej 

Sobote číslo živnostenského registra.609-6645.  

 

 

Článok č. 2 

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 10.12.2021 , ktorá je výsledkom 

prieskumu trhu, vykonaného objednávateľom, ako verejným obstarávateľom a ktorá je po vzájomnom 

odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2.2 Základné údaje:  
2.2.1 Názov stavby:   Oprava fasády a injektáž múrov budovy základnej školy v Rimavských Janovciach   

2.2.2 Miesto stavby:  k. ú. Rimavské Janovce 

2.2.3 Doba výstavby: do 31.8.2022. 
 

 

Článok č. 3 

PREDMET PLNENIA 

3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Oprava fasády a injektáž 

múrov budovy základnej školy v Rimavských Janovciach  “ v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou 
podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou zmluvy a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky 

s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela. 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov 

objednávateľa. 

Článok č. 4 

ČAS PLNENIA 

 



4.1 Pre definitívne ukončenie stavby, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín do 31.8.2022.  

4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítať k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto 

článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami . 
4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu  

v súlade s touto zmluvou. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom 

podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek vád a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami. 
 

 

 

Článok č. 5 

CENA 

5.1. Cena za zhotovenie diela podľa článku  je 18 824,77.-EUR  bez DPH, k cene diela bude pripočítaná DPH 

v príslušnej zákonnej výške. Slovom  osemnásťtisícosemstodvadsaťštyri Eur  bez DPH./0,77.-Eur /.  -

22 589,72.-Eur s DPH slovom – dvadsaťdvatisícpäťstoosemdesiaťdeväť eur 0,72.-Eur.  

5.2.       V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie    

zariadenia staveniska ako aj odvoz a uskladnenie odpadu.  

5.3. Cena za zhotovenie diela sa nebude navyšovať.  
 

 

Článok č. 6 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ v dvoch splátkach na základe faktúry, vystavenej dodávateľom, 

doručenej objednávateľovi. Nárok na vystavenie prevej faktúry vzniká dodávateľovi po podpísaní a zverejnení 

zmluvy o dielo vo výške 80% z celkovej ceny diela. Druhá časť faktúry bude vystavená a splatná do 

31.3.2022 vo výške 20% z celkovej ceny diela.  
6.2 Lehota splatnosti je 15 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo 

faktúre v  lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť 

k prepracovaniu.  Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. 
6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 

Článok č. 7 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za riadne vykonané dielo nemožno 

považovať už odovzdané dielo v zmysle článku 8 tejto zmluvy, u ktorého sa v záručnej dobe vyskytli vady 
diela. 

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto 

zmluvy. 
7.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný 

kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom.  

7.4 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko v termíne najneskôr do 3dní odo dňa účinnosti zmluvy tak, aby 
zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. 

7.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sieti na stavenisku je zodpovedný 

zhotoviteľ. 

7.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po 
odovzdaní staveniska. 

7.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a 

dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 
7.8 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce 

a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.  

7.9 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 
pred požiarmi.   

7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a 

nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 



7.11 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku 

ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy. 

7.12 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto 
zmluvy. 

7.13 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo 

staveniska. 

 
 

Článok č. 8 

ODOVZDANIE DIELA 

 

8.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za odovzdané dňom podpisu zápisnice 

z preberania diela bez akýchkoľvek vád a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami. 
 

 

Článok č. 9 

ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA 

9.1.  Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí 36 mesiacov. 

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli 

pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 

bezodplatne  a bezodkladne odstrániť vady. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou 
bezodkladne po zistení vady. 

9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 

15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich 
rozsah neurčí dlhšiu dobu. 

9.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby do dohodnutého termínu ani po písomnej výzve, objednávateľ 

zabezpečí odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní 
od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa. 

9.5. V prípade ojedinelých drobných vád resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu 

užívaniu diela, sa zhotoviteľ zaväzuje na ich odstránení do 10 dní odo dňa protokolárneho prevzatia 

objednávateľom. 
 

 

 

Článok č. 10 

PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY 

10.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne,   zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela podľa za každý 

deň omeškania objednávateľovi.  

 

Článok č. 13 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 

13.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi spôsobená 

v súvislosti s vykonaním diela, ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, 

ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela a bola preukázateľné spôsobená pracovníkmi zhotoviteľa 
a subdodávateľmi dodávateľa počas realizácie diela. 

13.2. Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ až od prevzatia diela .  

 
 

 

Článok č. 14  

ZMENY A DODATKY 



14.1.Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len v rozsahu stanovenom zákonom 

č.343/2015 Z.z. v platnom znení a to písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených 

zástupcov obidvoch zmluvných strán. 
 

 

 

Článok č. 15 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

15.1.Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli 

ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli 

žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela. 

15.2.Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným 
partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez 

písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce 

objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

 

Článok č. 16 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
16.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, 

daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám. 

16.2.Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe  
výkazu výmer).  

16.3.Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

  

 

v Rimavských Janovciach dňa 14.12.2021                            

 

 

 
 

   

           Objednávateľ:                       Zhotoviteľ: 
 

 

 
 

 

 

 
 

              _______________________                                                              _______________________ 

                    Stanislav Krahulec                                                                                    Anton Bozó  
                         starosta obce                                                                                    konateľ spoločnosti                                                                                            

 

 


