
1 
 

 
Z M L U V A   O   D I E L O   

č. 02/06/2020 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení 

neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  

 
 
 
 

čl. I  
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:  Stredná priemyselná škola  
Sídlo:     Sov. hrdinov 369/24, 089 01  Svidník 
Zastúpenie:    Mgr. Pavel Olejár, riaditeľ školy 
IČO:     00520225 
DIČ:     2020785173 
Bank. spoj.:    Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                   SK06 8180 0000 0070 0051 3641 
Tel.:     054/7881810 
E-mail:    skola@spssvidnik.sk 
web:     www.spssvidnik.sk 
á osoba pre účely tejto zmluvy: Ing. 
, tel.: 0902 911 848  
(ďalej len: „Objednávateľ“ alebo „objednávateľ“) 
 
a 
 
 
Zhotoviteľ:   Svidgas, s.r.o. 
Sídlo:    Pekárska 11, 917 01  Trnava 
Korešpondenčná adresa:  J.Gagarina 244, 089 01 Svidník 
Zastúpený:   Ing. Marián Kandravý, konateľ 
Oprávnený na rokovanie  
-vo veciach technických: Stanislav Suvák, technický riaditeľ 
-vo veciach zmluvných : Ing. Marián Kandravý, konateľ 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:   SK20 0900 0000 0006 2269 3374 
IČO:    36464261 
DIČ:    2020002413 
Označenie registra:  Obchodný register OS Trnava, Oddiel: Sro 
Číslo zápisu:   34962/T 
Tel.:    0905 601 014 
E-mail:    svidgas@svidgas.sk 
 
(ďalej len: „Zhotoviteľ“ alebo „zhotoviteľ“) 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako “Zmluvné strany”) 
 
 

uzatvárajú za nasledovných podmienok túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“): 
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2 
 

 
čl. ll. 

Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo:„Rekonštrukcia sociálnych 

zariadení pre mužov a ženy v budove Klubu mladých pri SPŠ Svidník (malá 
telocvičňa)“a to v rozsahu výkazu výmer  a za podmienok uvedených v projektovej 
dokumentácii:  „Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre mužov a ženy v budove Klubu 
mladých pri SPŠ Svidník (malá telocvičňa)“, spracoval: A3C s.r.o., Príkra č. 4, 090 05 Krajná 
Poľana  z 04/2020 (ďalej v texte označovaná aj len ako: „projektová dokumentácia“ alebo 
„projekt“), ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému 
obstarávaniu -  zákazke s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác: 
„Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre mužov a ženy v budove Klubu mladých pri SPŠ 
Svidník (malá telocvičňa)“(ďalej aj predmet zmluvy). 

 
2. Miesto vykonania diela je v budove Klubu mladých pri SPŠ Svidník                                    

(malá telocvičňa). Podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii k tejto 
zákazke(ďalej len „miesto vykonania diela“).  

 
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy                     (t. 

z.: „dielo“) odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d 
zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN,  v rozsahu výkazu  výmer 
a podľa projektovej dokumentácie  uvedenej v ods. 1 tohto článku a na základe 
právoplatných a vykonateľných rozhodnutí príslušných správnych orgánov vydaných 
v súvislosti s dielom, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. 

 
4.Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil 

objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní – v zákazke s nízkou hodnotu na 
uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre mužov a ženy 
v budove Klubu mladých pri SPŠ Svidník (malá telocvičňa)“.Táto ponuka je  
archivovaná ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní u objednávateľa. Tieto 
dokumenty (tzn. súťažné podklady, vrátane projektovej dokumentácie uvedenej vyššie a 
ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám  navzájom odovzdané 
a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto zmluvy. 

 
čl. lll. 

Termín plnenia 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy 

v nasledovných termínoch: 
 
Etapa  Termín 
Odovzdanie staveniska: 
 

Najneskôr do 5 dní po dni, v ktorom nadobudne 
účinnosť táto zmluva  

Začatie prác: V deň odovzdania staveniska 
Kompletné ukončenie prác 
a odovzdanie diela: 

Najneskôr v lehote do 2 mesiacov  po dni odovzdania 
staveniska 

 
Dátum, kedy nadobudne účinnosť táto zmluva bude objednávateľovi oznámený 
najneskôr do 3 dní odo dňa, kedy nadobudne táto zmluva účinnosť. 

 
Zhotoviteľ bude  zhotovovať dielo aj v súlade s harmonogramom výstavby postupu 
prác, ktorý vypracoval zhotoviteľ a ktorý je  neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo 
ako príloha č.2. 

2.  Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, 
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pokiaľ bude dielo zhotovené riadne v súlade s platnými technickými normami, touto 
zmluvou a projektovou dokumentáciou  uvedenou v čl. II tejto zmluvy. 

 
3.  V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré 

nie sú zahrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať 
stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. 
Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. 
Všetky prípadné naviac práce musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené 
v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve (za dodržania 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov), príp. novou zmluvou. V prípade porušenia ktorejkoľvek 
z povinností uvedených v tomto ustanovení má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy 
a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v čl. IV tejto 
zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody, ktorá  mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj 
v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku  zmluvnej pokuty.  

 
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok „vyššej moci“ znemožňujúcich 

riadne plnenie diela sa aplikujú ustanovenia čl. XIII. tejto zmluvy.  Toto ustanovenie platí aj 
v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. 
O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku 
s odôvodnením, v opačnom prípade nie sú dôvodom pre postup podľa prvej vety. 

 
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho 

zhotovenie dohodnutú cenu. 
 

čl. IV. 
Cena predmetu zmluvy 

 
1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade 
s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a 
predstavuje: 

 
Cena bez DPH   34 585,39 € 
(slovom  tridsaťštyritisícpäťstoosemdesiatpäť eur  a  tridsaťdeväť centov) 
DPH 20%             6 917,08 € 
(slovom  šesťtisícdeväťstosedemnásť eur a osem centov) 
Cena s DPH       41 502,47 € 
(slovom štyridsaťjedentisícpäťstodva eur a štyridsťsedem centov) 
 

2. Dohodnutá cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom 
rozpočte podľa objektov v členení podľa výkazov výmer z projektovej dokumentácie 
uvedenej v čl. II tejto zmluvy. Rozpočet (ocenené výkazy výmer) je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1). Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi 
najneskôr v deň uzavretia tejto zmluvy elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) 
podrobného rozpočtu a zároveň je povinnýpredkladať bezodkladne v elektronickej verzii 
(formát MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas 
realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň 
položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkazu výmer. V prípade porušenia tejto 
povinnosti má objednávateľ  nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý, aj začatý 
deň omeškania so splnením tejto povinnosti a tiež má nárok na náhradu škody v plnej 
výške. Popri tom má objednávateľ  nárok odstúpiť pre porušenie povinnosti definovanej 
v tomto odseku od tejto zmluvy.  

 
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na: 

a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, 
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b) aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy. 
 
 

čl. V. 
Platobné podmienky 

 
 
1. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavky ani zálohy. Platba sa bude realizovať 

bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. V  cene sú zahrnuté všetky 
náklady na riadne plnenie zmluvy (napr. náklady zhotoviteľa na zriadenie a prevádzku 
staveniska, náklady na všetky dodávky a materiály potrebné pre zhotovenie diela, náklady 
na dopravu a pod.) 
 

2. Zhotoviteľ bude predmet zmluvy fakturovať až po riadnom zhotovení celého diela 
(t.z. až po ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po dodaní všetkých dodávok 
a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých vád 
a nedorobkov a protokolárnom prevzatí diela objednávateľom). Zhotoviteľ vystaví a doručí 
faktúru objednávateľovi do 15 dní po riadnom a úplnom dodaní celého diela (t.z. až po 
ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov 
a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých vád a nedorobkov a protokolárnom 
prevzatí diela objednávateľom).  

 
3. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne uskutočnených prác a príp. 

dodaných tovarov potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa. V prípade, ak 
stavebný dozor Objednávateľa nepotvrdí súpis skutočne uskutočnených prác a dodaných 
tovarov v lehote do 5 pracovných dní od predloženia súpisu prác Objednávateľovi a ani 
sa k nemu nijako nevyjadrí, platí, že tento súpis je schválený/potvrdený. Zhotoviteľ je 
povinný pred predložením faktúry predložiť Objednávateľovi v troch (3) 
vyhotoveniach súpis vykonaných prác na posúdenie a vecnú kontrolu správnosti. 
Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi súpis vykonaných prác v členení podľa položkového 
rozpočtu. Dodávateľ predloží súpis vykonaných prác Objednávateľovi okrem listinnej 
formy aj vo forme. V prípade, že Objednávateľ zistí, že súpis vykonaných prác 
nezodpovedá skutočnosti, vráti tento súpis vykonaných prác v lehote 5 pracovných dní od 
ich predloženia Dodávateľovi k oprave. Práce a iné úkony, ktoré nezodpovedajú 
skutočnosti je Dodávateľ oprávnený vyúčtovať až po ich odsúhlasení Objednávateľom. 

 
4. Splatnosť faktúry je tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi 

v súlade so Zmluvou. Platba bude vykonaná bezhotovostným prevodom na účet 
Zhotoviteľa uvedený na príslušnej faktúre. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania 
z účtu objednávateľa, pokiaľ bola úhrada vykonaná v správnej výške a na účet uvedený 
vo faktúre. 

 
5. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej 

republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti,  objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

 
6. Predmet zmluvy bude financovaný zo zdrojov objednávateľa. 
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čl. Vl. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných 

skúšok (ak sa vyžadujú  k riadnemu používaniu diela v zmysle platných právnych 
predpisov). Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú 
podmienkou prevzatia diela. 

 
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom 

dokončenia diela k záverečnému prevzatiu. 
 
3. Dielo sa bude považovať za riadne a úplne dodané až po ukončení celého plnenia tejto 

zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác 
a po odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov. Až do odstránenia všetkých 
prípadných zistených vád a nedorobkov však nie je dielo považované za riadne odovzdané. 
O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje najmä: zhodnotenie akosti 
vykonaných prác, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie 
objednávateľa, že dielo preberá. Jedno vyhotovenie protokolu (v originálnom 
vyhotovení) je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi, v opačnom prípade sa 
dielo nepovažuje za riadne odovzdané. 

 
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi všetky doklady potrebné 

k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych 
predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na dielo. 
V prípade nedodania týchto dokladov však nie je dielo považované za riadne odovzdané. 
Všetky tieto doklady a dokumenty musia byť dodané v slovenskom jazyku alebo českom 
jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a musí byť doložený preklad do slovenského alebo 
českého jazyka). 
 

5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu. Dňom 
riadneho odovzdania diela prechádza na objednávateľa aj nebezpečenstvo škody na diele. 

 
6. Objednávateľ požaduje, aby: 

a) dielo spĺňalo ďalšie, aj v tejto zmluve a projekte nemenované podmienky, vyplývajúce zo 
záväzných a platných technických a právnych noriem Slovenskej republiky a Európskej 
únie, vzťahujúce sa na dielo, ak sú podľa záväzných a platných technických a právnych 
noriem Slovenskej republiky a Európskej únie vyžadované (pokiaľ z platnej legislatívy 
takéto podmienky nie sú, tak sa na túto požiadavku neprihliada),  

b) zhotoviteľ predložil najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi všetky doklady na 
prihlásenie častí predmetu zmluvy do evidencií vedených štátnymi alebo 
samosprávnymi orgánmi, ak takejto povinnosti podliehajú (pokiaľ z platnej legislatívy 
takejto povinnosti nepodliehajú, tak sa na túto požiadavku neprihliada),  

c) zhotoviteľ predložil najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi pasporty, záručné listy, 
a návody na obsluhu a ostatnú dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom jazyku, 
českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a doložené prekladom do slovenského alebo 
českého jazyka),  

d) zhotoviteľ predložil najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi, certifikáty a atesty, 
správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach a 
ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky, ak sú vyžadované podľa platných 
právnych predpisov (t.z. z použitých materiálov je potrebné doložiť platné certifikáty a 
výsledky preukazných a kontrolných skúšok.) v slovenskom jazyku, českom jazyku (príp. 
v pôvodnom jazyku a doložené prekladom do slovenského alebo českého jazyka), 
(pokiaľ z platnej legislatívy takéto podmienky nie sú, tak sa na túto požiadavku 
neprihliada a to ako osvedčené kópie alebo originály.  

V prípade, ak zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní a nepredloží, ktorýkoľvek z vyššie 
uvedených dokladov alebo dokumentov, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo 
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výške 1.000,- € (slovom: jedentisíc Eur) pre každý jednotlivý prípad. Zhotoviteľ s výškou 
zmluvnej pokuty súhlasí a nepovažuje ju za neprimerane vysokú. Popri nároku na zmluvnú 
pokutu má objednávateľ nárok aj na náhradu škody v plnej výške, ktorá mu týmto vznikla a 
tiež má právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

 
 
 

čl. VII. 
Záručná doba a vady diela 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby 

vlastnosti dohodnuté v zmluve. 
 
2. Záručná doba na celý predmet zmluvy je 60 mesiacov, začína plynúť odo dňa 

odovzdania diela objednávateľovi, nie však na technológie (sanita, vodovodné batérie a iné 
technologické časti) na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu zariadení, na základe záručného 
listu. 

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

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ  vtedy, 
ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

 
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ 

písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej 
doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené 
a reklamované vady.  

 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom, 

technicky možnom čase, najneskôr však do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie 
objednávateľom. 

 
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zádržného vo výške 5 až 10 % do odovzdania diela bez 

závad a nedorobkov. 
 
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, 

ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený 
zápis. 

 
 
 

čl. VIII. 
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

 
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne (t.z. nedodá dielo 

riadne a včas), objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za 
každý, aj začatý deň omeškania. 

 
2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 alebo 6 tejto zmluvy zhotoviteľom 

má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý, aj začatý deň 
omeškania. Rovnako má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé 
porušenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak. 

 
3. V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v čl. III ods. 1 tejto 

zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý, aj začatý 
deň omeškania.  
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4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá  
vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj 
v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku  zmluvnej pokuty. 

 
5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok 

z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. 
 
 

čl. IX. 
Spolupôsobenie objednávateľa 

 
 
1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, 

objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe 
písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III 
tejto zmluvy. 
 

2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním 
zmluvných podmienok, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné 
práce realizujú alebo skladujú materiály. 

 
3. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie stavebného dozoru, najmä: 

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje, 
- prevziať od neho stavenisko, 
- kontrolu dodržiavania opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby 
- kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu 
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných 

dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy 
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa 

stanúneprístupnými 
- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu 
- kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu 

predložízhotoviteľ doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok 
(certifikáty,atesty, protokoly a pod.) 

- sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkamia 
zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebnýzákon) 

- kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadená a konštrukcií 
- spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby 
- kontrolu odstraňovania chýb a nedorobkov 
- kontrolu vypratania staveniska. 

 
 

čl. X. 
Stavebný denník 

 
 
1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona  

č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.  
 
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho 

zástupca alebo iná poverená osoba zhotoviteľa a stavebný dozor objednávateľa, prípadne 
jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby. 
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3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude 
denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup 
realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. 
Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca alebo iná oprávnená osoba Zhotoviteľa 
a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa. 

 
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch 

pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do 
troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený. 

 
 

čl. XI 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok 

a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných VZN 
Mesta Svidník a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ. 
 

2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku 
škody. 

 
3. Zhotoviteľ' v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, 

ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

 
4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001Z. 

z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, ako aj za zabezpečenie 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko podľa nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
nastavenisko. 

 
5. V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného 

prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere 
využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto 
zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia. 

 
6. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s 
odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, 
papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ 
povinný podľa možností separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, 
recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť 
likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií. 

 
7. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo 

pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v 
spolupráci s užívateľom na svoje náklady. 

 
 
 

 



9 
 

čl. XII. 
Odstúpenie od zmluvy 

  
1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných 

ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany 
zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak 
zhotoviteľ : 
a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 5 dní, 
b) ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom 
v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu 
neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu, 

c) v rozpore s  ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak 
prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy, 

d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva 
a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 

e) v prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v čl. III ods. 1 tejto 
zmluvy, 

f) v prípade porušenia iných povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy (napr. čl. 
XI ods. 2 tejto zmluvy a pod.). 

 
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto 

zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia 
podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností 
a ak predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto zmluvy. 
 

3. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 60 dní po uplynutí 
lehoty jej splatnosti, alebo v prípade, ak napriek opakovanej písomnej výzve zhotoviteľa 
objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi súčinnosť, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie 
tejto zmluvy,  je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného 
oznámenia doručeného objednávateľovi. 

 

 
čl. XIII. 

Vyššia moc 
 

1.  Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti od zmluvných strán nezávislé 
a zmluvnými stranami objektívne neovplyvniteľné, napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, 
generálny štrajk, živelné pohromy a pod. (ďalej len „vis major“ alebo „vyššia moc“).  
Za vis major  sa považujú aj nepriaznivé poveternostné podmienky, v dôsledku ktorých 
objektívne nie je možné zhotovovať dielo, resp. niektorú jeho časť bez toho, aby bola 
ohrozená kvalita diela. 

 
2. Pokiaľ skutočnosti vis major spôsobia objektívnu, dočasnú alebo trvalú nemožnosť plnenia 

jednotlivých zmluvných podmienok/povinností, je dotknutá/povinná strana povinná to 
písomne oznámiť oprávnenej strane. Lehoty uvedené v tejto zmluve alebo zákone sa na 
čas trvania skutočnosti označenej ako vis major dočasne pozastavujú; musí však byť o ich 
výskyte urobená zmienka v stavebnom denníku, s presný označením ich začiatku a 
charakteru. Po skončení trvania skutočnosti označenej ako vis major plynú pozastavené 
lehoty plynule ďalej s tým, že nadväzujú na časť lehôt už uplynulých pred ich pozastavením 
v dôsledku vis major. Počas trvania vis major alebo bezprostredne po jej skončení môže 
ktorákoľvek zo zmluvných strán navrhnúť z tohto dôvodu zmenu príslušných ustanovení 
zmluvy týkajúcich sa ceny diela a lehoty na vykonanie diela alebo navrhnúť dohodu 
o zrušení tejto zmluvy, ak vis major spôsobí následky takej povahy, že predmet tejto zmluvy 
bude objektívne nevykonateľný. Pokiaľ nedôjde k dohode zmluvných strán, môže 
ktorákoľvek zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť.  
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3. V prípade výskytu takých nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich 

riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce 
prerušené. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom 
denníku s odôvodnením, inak nie sú dôvodom na predĺženie termínu zhotovenia diela. 

 
 
 

 
čl. XIV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jej 
zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 
 

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 

 
3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží objednávateľ a 2 

zhotoviteľ. 
 

4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
v platnom znení. 

 
5. Všetka komunikácia objednávateľa a zhotoviteľa bude prebiehať v slovenskom jazyku 

a pre prípad sporu bude rozhodné právo SR.  
 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú 
vlastnoručným podpisom.  

 
 
  
Vo Svidníku, dňa .....................   Vo Svidníku, dňa ...................... 

 
 
 
Za objednávateľa:           Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................................                     .............................................................. 
Mgr. Pavel Olejár                                                            Ing. Marián Kandravý 
riaditeľ školy                                                                    konateľ 
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Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu  /kalkulácia ceny/ podľa výkazu – výmer z projektovej 
dokumentácie 
 
 
Príloha č. 2 – Harmonogram  prác  
 
 
 
 
 
 
Zmluva bola zverejnená dňa: 04. 06. 2020 
Zmluva nadobúda účinnosť dňa: 05. 06. 2020 


