
ZMLUVA  O DIELO 

 

  

uzavretá  podľa § 261 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.( Obchodného  zákonníka) 

v znení neskorších predpisov a doplnkov a zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov   
(ďalej len „zmluva“) 

 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

Čl. I  

Zmluvné strany  

 

1.1      Objednávateľ: 

Názov organizácie:              Obec Vinodol , Obecný úrad  

Sídlo organizácie:                  Obecná 473/29,  951 06 Vinodol   

            Tel.  -  fax :                            037/6598133, 0919238400 

            IČO :                                         00308625 

            DIČ :                                      2020408445 

            Bankové  spojenie :                Prima banka 

            Číslo účtu:   SK14 5600 0000 0022 3065 5001   

            Osoba oprávnená na  

            konanie vo veciach  

            zmluvy:                                  Peter Straňák – starosta obce 

 
(ako objednávateľ na strane jednej (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

1.2       Zhotoviteľ :                  

                    Názov organizácia   Gamax s.r.o.,                

                    Sídlo organizácie:                      Kríková 696/15, 949 07 Nitra 

                    IČO:             36 562 700                                               

                    DIČ:                                           2021858168  

                    Bankové spojenie:                      VÚB 

                    Číslo účtu:                                  SK 68 0200 0000 0033 1297 4553 

                    SWIFT: SUBASKBX 

                    Číslo telefónu:                           0911/053000   

                    E-mail:  gamax@gamax.sk                

                    Osoba oprávnená na  

                    konanie vo veciach 

                    zmluvy:                                       Augustín Śvec                      

   
(ako zhotoviteľ  na strane  druhej(ďalej len „zhotoviteľ“ 

 

 
 

 



 

ČI. II. 

Preambula 

 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania 

v zmysle   §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,   ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ.  

 

 

 

 

Čl. III. 

Predmet  zmluvy 

 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je: Rekonštrukcia stropu v Kultúrnom dome vo Vinodole 

   

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

 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zhotoví dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných 

       v tejto zmluve, v požadovaných kvalitách a v zmysle platných STN. 

 

  

 

 

Čl.  IV. 

Vykonanie diela 

 

4.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie diela do 7dní  

od podpísania tejto zmluvy. 

 

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

 

4.3 Objednávateľ odovzdá stavenisko upravené tak, aby zhotoviteľ mohol začať    

s vykonaním  diela a realizoval dielo bez prerušenia. 

 

4.4 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za prevzaté stavenisko od doby jeho prevzatia až   

po ukončenie a prevzatie diela. 

 

4.5 Objednávateľ je povinný dielo vykonané v zmysle článku III. tejto zmluvy, prevziať 

a zaplatiť zmluvnú cenu v zmysle čl. VI .  tejto zmluvy. 

 

4.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela 

a že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky, ktoré súvisia 

s realizáciou diela a  disponuje všetkými technickými kapacitami ako aj odbornými 

znalosťami, súvisiacimi s vykonaním diela. 

 

4.7 Zhotoviteľ je vlastníkom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko počas vykonania 

diela. 

 

    



 

Čl.  V. 

Čas plnenia a miesto zhotovenia 

 

5.1 Termín začatia vykonávania diela:    

 

5.2 Termín ukončenia vykonávania diela v zmysle čl. III. tejto zmluvy:  04.05.2018 

 

5.3 Miestom zhotovenia diela je:             Obecný úrad Vinodol       

            Obecná 473/29 

                                                            951 06 Vinodol 

          

 

5.4  Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 

      

 

 

  

ČI.VI. 

Cena diela, platobné podmienky 

 

6.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z.   

(zákon o cenách) v znení neskorších predpisov a Výmeru MF SR č. R-3/1996 v rozpise 

podľa čl. III tejto zmluvy a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa , ktorá tvorí prílohu č.1 

k tejto zmluve. 

 

6.2    Celková fakturovaná suma  za vykonanie diela podľa  článku III. tejto zmluvy  je           

         stanovená    takto: 

   Cena bez DPH:     12 371,22 EUR 

   DPH:                      2 474,24  EUR 

   Cena s DPH:        14 845,46 EUR 

 

   

6.3    Platobné podmienky sú stanovené dohodou zmluvných strán takto: 

- lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi, 

 

6.4     Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu t.j.:  

          -     označenie faktúry a jej číslo, 

          -     názov a sídlo organizácie zhotoviteľa, 

- IČO a DIČ zhotoviteľa a objednávateľa, 

- deň odoslania faktúry a lehota jej splatnosti, 

- peňažný ústav a číslo účtu zhotoviteľa, 

- dátum vykonania služby, 

- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,  

- číslo zmluvy, resp. číslo dodatku odpovedajúcej zmluvy o dielo pre položky, 

fakturované v zmysle číslovaných dodatkov k tejto zmluve. 

 

6.5   V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší 



plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 

faktúry objednávateľovi. 

 

6.6   Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia a platba za dielo sa vykoná bez finančných        

         preddavkov a záloh. 

 

6.7   V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu        

a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, odvoz a uskladnenie vybúranej sute. 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. VII. 

Vzájomné povinnosti zmluvných strán 

 

7.1    Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na svojom pracovisku všetky opatrenia z hľadiska     

         bezpečnosti a ochrany zdravia vlastných pracovníkov, opatrenia protipožiarne 

a opatrenia proti  škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa 

a objednávateľa. 

 

7.2   Objednávateľ uvoľní stavenisko do termínu začatia prác. 

 

7.3    Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku        

         objednávateľa. 

 

7.4 Zhotoviteľ počas vykonávania diela nesmie ohroziť svojou činnosťou bezpečnosť 

a zdravie  pracovníkov. 

 

7.5    Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a následky pracovných úrazov svojich    

 zamestnancov, ktoré spôsobia sebe alebo pracovníkom objednávateľa pri vykonávaní    

diela z dôvodov nedodržania predpisov bezpečnosti   a ochrany  zdravia a požiarnej 

ochrany. 

 

 

 

 

Čl. VIII. 

Zmluvné pokuty 

 

8.1 Za neplnenie si povinností podľa tejto zmluvy objednávateľ má právo vyúčtovať 

zhotoviteľovi penále z omeškania za nedodržanie termínu dokončenia diela vo výške 

0,05% z celkovej hodnoty diela za každý započítaný deň omeškania. 

  

8.2 Zhotoviteľ má právo vyúčtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 

z dlžnej čiastky za každý deň omeškania platby faktúr. 

 

 



 

Čl. IX. 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 

9.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 

zmluvy  a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 

9.2   Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase odovzdania objednávateľovi. Za  

        vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli   

        spôsobené  porušením jeho povinností. 

  

9.3  Záručná doba podľa § 563 Obchodného zákonníka týkajúca sa diela  je 60 mesiacov na 

stavebné práce a 24 mesiacov na svietidlá a klimatizácie ktorá začína  plynúť od dňa 

odovzdania  a prevzatia diela.  

 

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

objednávateľ  právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.     

      Nástup    na  odstránenie vady do 3 dní od písomného nahlásenia.   

 

 

9.5  Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej   

 zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto  

zmluvy.   

 

 

 

ČI.X. 

Záverečné  ustanovenie 
 

10.1 Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné 

len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne 

podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Návrhy dodatkov môže 

predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. 

 

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri plnení tejto zmluvy postupovať a dodržiavať    

všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

 

10.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonanie činnosti v rozsahu čl. III. tejto 

zmluvy 

 

10.4  Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom  v tejto 

zmluve. 

 

10.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledného zo zmluvných strán a účinnosť 

následný   deň nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platnej legislatívy SR. 

 

 

10.6 Podstatným porušením zmluvy je : 

a) prekročenie termínu zhotovenia diela uvedeného v čl. V o viac ako 30 dní, 

b) nedodržanie kvality prác, 



c) nedodržanie zmluvnej ceny,  

d) bezdôvodné neuhradenie faktúr v lehote splatnosti. 

  

10.7 Dielo sa stáva majetkom objednávateľa po vyrovnaní vzájomných pohľadávok 

stanovených touto zmluvou. 

 

10.8  Povinnosť zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je splnená zápisničným odovzdaním     

    a prehlásením objednávateľa v zápise o prevzatí, že dielo preberá.       

 

10.11   Vo všetkých ostatných otázkach tejto zmluvy, výslovne neupravených   touto zmluvou       

sa    postupuje  podľa  ustanovení  Obchodného  zákonníka č. 513/91 Zb. 

 

10.12 Účastníci zmluvy súhlasia so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto zmluve 

za podmienok v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

 

10.13 Táto  zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach  jedno vyhotovenie  pre   

           zhotoviteľa  a     jedno  vyhotovenie  pre  objednávateľa. 

 

 

10.14  Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, textu   

            zmluvy  porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali. 

             

                             

vo Vinodole, dňa: 07.04.2018                      v Nitre, dňa: 07.04.2018 

 

 

 

 

     objednávateľ :                                                                                 zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------                                       ----------------------- 

       Peter Straňák                                                                                    Augustín Švec           

   starosta obce Vinodol                                                                     konateľ spoločnosti 


