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ZMLUVA O DIELO č. 

(ďalej len „Zmluva") 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení (ďalej len „Obchodný zákonník") 

 

 

Čl. 1.  

Zmluvné strany 

 

1.       Objednávateľ :            Obec Nová Bystrica 

Sídlo:                                Nová Bystrica 657, 023 05 Nová Bystrica 

Zastúpený:      Ing. Jozef Balačin,  starosta 

Osoby oprávnené na rokovanie:   

vo veciach zmluvných:    Ing. Jozef Balačin,  starosta 

vo veciach technických:   ............................................................................... 

vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného  

finančného príspevku:     Ing. Jozef Balačin,  starosta 

Bankové spojenie:             Prima banka Slovensko, a.s.      

IBAN:                   SK77 5600 0000 0077 0012 7004  

IČO:                     00314145 

DIČ:                    2020553150                           

(ďalej len „Objednávateľ")  

 

 

 

 

    2. Zhotoviteľ       LUMA - SK, spol. s r.o. 

    Sídlo:                 Dolná Tižina 221, 013 04 Dolná Tižina 

      Zápis v OR :                       OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15959/L   

      Zastúpený:               Vladimír Bačinský, konateľ       

      Osoby oprávnené na rokovanie:   

      vo veciach zmluvných:      Vladimír Bačinský 

                                                

      vo veciach technických:  .......................................................................................    

      Bankové spojenie:           SLSP, a.s.  

      IBAN:                           SK06 0900 0000 0004 2330 9253 

      BIC :                         GIBASKBX 

       IČO:                   36 428 001  

       DIČ:                  2021957113 

       IČ DPH:                  SK2021957113 

       (ďalej len „Zhotoviteľ")  

  

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)   
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Čl. 2.  

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

 
 1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná súťažná ponuka zo dňa 08.10.2018 v rámci 

verejného obstarávania realizovaného ako zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných 

prác.  

2. Východiskové údaje:  

2.1 Názov stavby: „Lekárske pracovisko – novostavba – uskutočnenie stavebných prác“ 

2.2 Miesto stavby: Obec Nová Bystrica 

2.3 Katastrálne územie: KÚ Nová Bystrica 

2.4 Investor: Obec Nová Bystrica  

2.5 Termíny ukončenia realizácie: do 270 dní od podpisu zmluvy 

 

 

 

Čl. 3.  

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je výstavba novostavby objektu lekárskeho pracoviska v obci Nová 

Bystrica v zmysle podmienok verejnej súťaže a v rozsahu výkazu - výmer .  

2. Stavbou sa rozumie dodávka stavebných prác podľa predloženého oceneného výkazu - výmer.  

3. Dielo vybudované podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné 

technické ukazovatele. 

4. Predmetom zmluvy o dielo je uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu, 

k projektu s názvom „Lekárske pracovisko – novostavba”. Tento projekt bol schválený na realizáciu 

OZ v Novej Bystrici a to uznesením č. 2/2018/B/6. 

 

 

 

Čl. 4.  

ČAS PLNENIA 

 

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:  

Termín prevzatia staveniska: do 3 kalendárnych dní od podpisu zmluvy,  

Termín začatia výstavby: do 3 kalendárnych dní od prevzatia staveniska,  

Termín ukončenia stavby: do 270 dní od podpisu zmluvy, 

2. Ukončenie prác: do 270 dní od podpisu zmluvy.  

3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 

zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

 

 

 

Čl. 5.  

CENA 

 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu 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 kalkuláciou, t.j. Výkazom - výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:  

  101 361,14 EUR bez DPH (slovom : stojedentisíctristošesťdesiatjeden eur/ štrnásť centov), 

20 272,23 EUR 20% DPH  (slovom : dvadsaťtisícdvestosedemdesiatdva eur/ dvadsaťtri 

centov), 

121 633,37 EUR s DPH (slovom  : stodvadsaťjedentisícšesťstotridsaťtri eur/ tridsaťsedem 

centov),  
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(ďalej len „Cena za Dielo“). 

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

zariadenia staveniska zhotoviteľa. Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie 

Diela. 

4. Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od zhotoviteľa, je platiteľom DPH, 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. 

5. V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho 

rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., náklady vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu 

miestnych prekážok, sťažených podmienok a pod., ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol 

zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie.  

6. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho 

subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku 

omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o 

hodnotu nerealizovanej časti Diela.  

7. Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy a ďalšie  

náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu 

staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s 

tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, 

dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a 

ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a 

úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené 

náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie 

znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa 

Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, 

dočasné obmedzenia premávky na priľahlých komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené 

vo výkresovej časti , sprievodných a technických právach projektovej dokumentácie a zabezpečenie 

podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách 

vzťahujúcich sa na Dielo. 

8. Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a 

rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné 

na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:  

 

(a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,  

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,  

(c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky 

v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,  

(d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie 

Diela,  

(e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky 

voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.  

 

 

 

Čl. 6. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ 

vystaví a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet 

zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané 
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mesačne, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom 

potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží 

mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 

pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne 

vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje 

výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, 

objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie 

svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis 

skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. 

3. Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných 

prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a 

podľa stavebného denníka.  Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a 

dodávok, odsúhlasený objednávateľom a stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. 

Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 kalendárnych dní 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej 

fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na každý mesačný 

súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a /jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých 

stavebných prác a dodávok  zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise vykonaných prác predložených 

objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty 

zabudovaných materiálov a výrobkov. 

4. Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho konania 

fakturačného celku, t.j. po odsúhlasenom súpise prác  Diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží 

Objednávateľovi do troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom 

bez vád a nedorobkov. 

5. Faktúry musia byť vystavené v dvoch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje 

podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis 

fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený 

Objednávateľom a stavebným dozorom. 

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti 

Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota 

splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 

7. Dielo bude financované z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Faktúry vystavené 

podľa tohto článku, budú na základe vzájomnej dohody zmluvných strán splatné do 30 dní od 

doručenia faktúry Objednávateľovi. Záverečná faktúra Diela podľa tohto článku bude splatná do 30 

dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. 

8. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené 

prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným 

výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a 

uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom 

riadenie stavebnej výroby. 

9. 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. 

V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode 

peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa  

zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ  použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z 

účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok 

na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade  prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z 

účtu Objednávateľa  zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije 

Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň 

predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom 

prepočítaný výdavok na EUR bude  uhradený dodávateľovi. 
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Čl. 7 .  

ZÁRUČNÁ DOBA 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o 

dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o 

verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným 

odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom. 

2.1 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí 

obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje. 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnene písomne reklamované 

vady. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 pracovných 

dni 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 

odstráni do 10 pracovných dní od prijatej reklamácie. 

 

 

Čl. 8. 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

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

2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického 

majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas 

realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť 

v prípade výnimočných rizík. 

3. Odovzdanie staveniska 3.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 3 kalendárnych dní 

od podpisu zmluvy. 

3.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na 

stavenisko. 

4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, 

montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo 

skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby. 

5. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína 

5.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov 

(pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane 

preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní 

predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených 

materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na 

kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do 

týchto materiálov. 

6. Odovzdávacie a preberacie konanie diela 

6.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví: a) stavebný denník b) finančné odúčtovanie stavby k 

termínu preberacieho konania c) certifikát / prehlásenie o zhode na montovaný výrobok 

6.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu. 

7. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ a) je zodpovedný za bezpečnosť 

všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania 

prípadných vád na ňom b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného 

prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného 

vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce. 

8. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ: - zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a 

zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko - je zodpovedný za bezpečnosť všetkých 

osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v 
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takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb - je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu 

cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby 

nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu 

spôsobenú škodu. 

9. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. 

nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť 

trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali 

okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. 

9.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje: Denný zápis: dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje 

o počasí, maximálna a minimálna teplota; - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - 

pracovníci a ich počty; - mechanizmy; - časový postup prác na stavbe. 

9.2 Ostatné údaje, napr.: požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak, prerušenie stavebných 

prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných 

skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod., zmeny a 

odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s 

objednávateľom a projektantom, požiadavky objednávateľa na odstránenie vád v priebehu 

vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka. 

9.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. 

odovzdá kópie objednávateľovi. 

9.4 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka 

vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. 

10. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Lukáš Hrubec. Tento je oprávnený ho zastupovať 

pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela a vystavení faktúry. 

11. Vlastníctvo na zhotovovanej veci 

11.1 Dňom nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným prevzatím staveniska je zhotoviteľ 

zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa ktorý súvisí s výstavbou diela. Táto 

zodpovednosť sa nevzťahuje na súkromné pozemky dotknuté výstavbou. 

11.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza po odovzdaní diela. 

12. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých funkčných skúšok a 

uvedenie diela do prevádzky. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie tohto diela. 

13. Ukončenie prác 

13.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 3 

kalendárne dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie. 

13.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie. 

13.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, 

rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a 

predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.  

 

 

 

 

Čl. 9. 

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY 

 
1. V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v 

článku 4 tejto Zmluvy, Objednávateľ si  uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň 

omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, 

Objednávateľ si  uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo bez 

DPH 

2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní 

za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.  
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Čl. 10. 

VYŠŠIA MOC 

 
1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu 

ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod. 

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 

strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu 

k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, 

právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia. 

 

 

 

 

Čl. 11. 

SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

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

dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi. 

2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe: 

2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za 

dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD. 

2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, 

pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však 

písomná forma. 

2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného 

prevzatia stavby objednávateľom bez vád a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky 

skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom 

pripájať svoje stanovisko. 

2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné 

vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny. 

 

 

 

 

Čl. 12. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
1. Obchodné tajomstvo 

1.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené 

zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije 

pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

1.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné 

tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom. 

2. Vykonávanie diela 

2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej 

profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním 

súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) 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. 

2.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za: a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých 

objektov stavby b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a 

pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce. 
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Čl. 13. 

ZÁVEREČNÉ USTAN0VENIA 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

na ďalší deň po podpise zmluvy. 

2. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám v platnom znení. 

3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so 

zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú riadne 

potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

4. 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. 

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

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

6. 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, na znak toho ju 

podpisujú. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: č. 1 Podrobný rozpočet stavby: výkaz – výmer v 

písomnej podobe 

8. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve 

zhotoviteľ. 

 

 

 

 

 

V Žiline dňa 08.10.2018     V Novej Bystrici, dňa 31.10.2018 

 

 

 

Zhotoviteľ :        Objednávateľ :    

        Obec Nová Bystrica 

LUMA - SK, spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

konateľ spoločnosti       starosta obce Nová Bystrica  

 

Vladimír Bačinský      Ing. Jozef Balačin 

 


