
Príloha č. 3 ‐ Návrh Zmluvy o dielo    

 
 

ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ: 
Názov verejného obstarávateľa:  Mesto Michalovce 
Sídlo:     Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
IČO:      00325490 
Štatutárny zástupca:    Viliam Zahorčák 
 Kontaktná osoba:    Ružena Heželyová 
Telefón:     +421 918 490 297 
E-mail:      ruzena.hezelyova@msumi.sk  
 (ďalej len „ Objednávateľ“) 
 
1.2. Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:    
Sídlo:      
IČO:      
DIČ:      
IČ DPH:      
Zapísaný:     
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:     
Kontaktná osoba:    
Telefón:     
e-mail:      
(ďalej len „ Zhotoviteľ“) 
 
uzavreli v zmysle ustanovení §536 Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto 
zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok 
 

Článok   II. 
Predmet zmluvy 

2.1   Názov predmetu zmluvy: „Michalovce‐ Základná škola  Ul. okružná 17 – Modernizácia futbalového 
ihriska“ 

2.2   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a ku spokojnosti 
objednávateľa. 

2.3  Zmeny rozsahu zákazky môžu nastať, pokiaľ si ich objednávateľ vyžiada písomnou formou. 
 
 

Článok III. 
Termíny plnenia zmluvy 

3.1  Termín začatia plnenia diela:   do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
3.2  Termín ukončenia plnenia diela:     do 31.08.2020  
3.3  Ak zhotoviteľ vykoná dielo ešte pred dojednaným časom, objednávateľ je povinný riadne vykonané 

  dielo prevziať. 



3.4 Ukončením diela sa rozumie riadne vykonané dielo a jeho písomné prevzatie objednávateľom, 
vrátane dokladov a certifikátov v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi 
predpismi a touto zmluvou. Chýbajúce doklady sú dôvodom neprevzatia diela. 

 
 

Článok IV. 
Cena diela 

4.1 Cena diela podľa čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona  
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republikyč.87/l966 Z. z, ktorou sa vykonáva zákonč.18/ 1996 o cenách v znení neskorších predpisov. 
Do ceny diela sú premietnuté ekonomicky oprávnené náklady podľa § 2 ods. 3 zákona č. 18/ 1996 
Z.z. V znení neskorších predpisov. Cena diela zahŕňa všetky zmluvné záväzky. 

 
4.1.1  celková zmluvná cena za celý predmet zákazky ...............   € bez DPH 
4.1.2  výška DPH 20,00 % .............................................................    € 
4.1.3  celková zmluvná cena za celý predmet zákazky ...............   € s DPH 

 
4.2 Ak sa niektoré stavebné práce a činnosti s nimi súvisiace nebudú realizovať, či už na základe 

požiadavky objednávateľa alebo vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnosť budú predmetom 
odpočtu z ceny diela. 

 
Článok V. 

Platobné podmienky 
5.1  Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo bez poskytnutia zálohových platieb objednávateľom. 
5.2 Cena za dielo bude zhotoviteľovi zaplatená na základe faktúry vo väzbe na zrealizované vecné 

plnenie. 
5.3  V zmysle podmienok stanovených touto zmluvou sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ uhradí 

odmenu za realizáciu diela podľa tejto zmluvy a to na podklade faktúry, ktorú je zhotoviteľ 
oprávnený vystaviť po skončení všetkých prác a podpísaní zápisu o prevzatí diela. 

5.4 Podkladom pre úhradu platby bude faktúra (daňový doklad) zhotoviteľa doložená súpisom 
vykonaných prác, potvrdené zástupcom objednávateľa na základe vecného plnenia a dohodnutých 
jednotkových cien podľa v špecifikácii prác. 

5.5 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi, za podmienky že bola 
objednávateľom schválená v zmysle bodu 5.4. 

 
Článok VI. 

Podmienky vykonania diela 
6.1   Zhotoviteľ vykoná dielo osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností. 
6.2   Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase 

a rozsahu. 
6.3 Zhotoviteľ je pri vykonaní diela povinný používať postupy a materiály v súlade s Technickými 

podmienkami (TP) platnými na území Slovenskej republiky. 
6.4 Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, riadi sa prípadnými pokynmi zástupcu 

objednávateľa. Je povinný rešpektovať príslušné právne predpisy a normy vzhľadom na predmet 
zmluvy. 

 
 

Článok VII. 
Zmluvné pokuty 

7.1  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania,  
vo výške  1 % z fakturovanej čiastky, t.j. zo základnej ceny ako aj dane z pridanej hodnoty za každý   
deň omeškania. 

7.2   V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela má objednávateľ právo účtovať zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 



 
7.3 Za vady diela podľa každej oprávnenej reklamácie zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu z ceny 

reklamovaného objemu diela, za každý deň omeškania vo výške 0,5% z ceny diela, túto pokutu 
zhotoviteľ nezaplatí, ak v lehote do 10 dní od uplatnenia reklamácie vadu odstráni alebo v tejto 
lehote s objednávateľom dohodne primeraný termín jej odstránenie. Za meškanie s odstránením 
vád alebo nedorobkov v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 100 €za každý deň omeškania. 

7.4   Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. 
7.5  V prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, jedna  

zo strán požiada o rozhodnutie súd. 
 

Článok VIII. 
Záručná lehota 

8.1 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. 
 

Článok IX. 
Vady diela 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním vád predmetu diela do 10 dní od uplatnenia 
písomnej reklamácie objednávateľa, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty. 

9.2 Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamácii je dostaviť sa na miesto plnenia 
predmetu zmluvy s cieľom odsúhlasenia a identifikácia vád, ich rozsahu, spôsobu a termínu 
odstránenia. 

9.3 V prípade vady diela má právo objednávateľ požadovať a zhotoviteľ povinnosť vadu odstrániť 
bezodplatnou opravou. V prípade neodstrániteľnej vady je povinný poskytnúť nové, bezchybné 
plnenie. Prípadné reklamácie vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa 
v písomnej forme s označením vady diela, spôsobom ako sa vada prejavuje s návrhom spôsobu jej 
odstránenia. 

9.4   Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených špecifikáciou prác, 
touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi. 

 
Článok X. 

Ostatné ustanovenia 
10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela zhotoviteľom. Ak zistí, že dielo je  

vykonávané v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými technologickými postupmi, je  
oprávnený požadovať ich odstránenie. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote určenej 
objednávateľom, ktorá mu bude poskytnutá, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť. Právo na 
náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nebude dotknuté. 

10.2 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 2 dni  
 pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie a zvolá preberacie konanie. 

10.3 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise  
o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré sami o sebe, ani v spojení s inými 
nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke, t.j. užívaniu. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť 
uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. 

 
Článok XI. 

Vymedzenie prípadov podstatného porušenia zmluvy, 
odstúpenie od zmluvy 

11.1  Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy považujú skutočnosti: 
11.1.1 Zhotoviteľ bude v omeškaní s realizáciou diela a toto omeškanie bude trvať viac ako dva   

týždne od dohodnutého termínu začatia realizácie diela. 
11.1.2 Ak objednávateľ pri kontrole uskutočňovaných prác zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo  

v rozpore s dohodnutými podmienkami, technologickými postupmi a podobne, a ak ani  
v primeranej lehote vadu neodstráni. 

 



11.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže od zmluvy odstúpiť postupom 
podľa Obchodného zákonníka. 

 
Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 
 

12.1 Všetky zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomnou formou a to dodatkami,  
potvrdenými oboma zmluvnými stranami. 

12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka. 

12.3 Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju               
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

12.4  Zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom   
           nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na internetovej stránke objednávateľa.  
12.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých 2 sú pre zhotoviteľa a 2  

  pre objednávateľa. 
 
 
 
 
 
V Michalovciach, dňa      V ..................., dňa ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednávateľa:        Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 


