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ZMLUVA O DIELO  Č. 02/2017  
 

uzatvorená v zmysle § 536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a 
doplnení na zhotovenie diela pre stavbu: 

 

ČLÁNOK I. 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ   : Základná škola  
Sídlo    : Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy 
zastúpený   : Mgr. Helena Šofranková, riaditeľka školy 
IČO    : 35543931 
DIČ    : SK 2021642524 
bank. spojenie  : Prima banka, a.s., pobočka Spišská Nová Ves  
č. účtu IBAN   : SK10 5600 0000 0075 2489 8001 
 

a 
 

Zhotoviteľ   : ELEKTRON-SK s.r.o. 
Sídlo    :         Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves 
zastúpený   : Stanislav Lorko, konateľ spoločnosti 
IČO    : 35911506 
IČ DPH                              :          SK 2021913036 
bank. spojenie  : ČSOB, a.s. pobočka Spišská Nová Ves 
č. účtu IBAN    : SK 94 7500 0000 0040 2028 5865 

 

ČLÁNOK II. 

Predmet zmluvy 
 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve zhotoví dielo:  

 

„Rekonštrukcia elektroinštalácie NN – svetelné a zásuvkové rozvody vrátane osvetlenia cvičebného 

priestoru telocvične ZŠ“ 
 
2.2. Dielo bude zhotovené v súlade s podkladmi Objednávateľa a ponukou Zhotoviteľa zo dňa : 19.05.2017. 
 
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a riadne zaplatiť dohodnutú cenu. 

 
 

ČLÁNOK III. 

Doba plnenia 
 
3.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch           

- Začiatok realizácie diela :  03.07.2017    

          - Ukončenie diela :  31.07.2017      
   
3.2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou výstavby po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom 

okolností, vzniknutých na strane objednávateľa, pokiaľ ich zhotoviteľ nezavinil, alebo nezapríčinil, alebo sa na 
ich vzniku nijakým spôsobom nespolupodieľal. V tomto prípade sa lehota výstavby predlžuje o túto dobu 
a zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, spojených s prerušením realizácie diela. 
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ČLÁNOK IV. 

Cena za dielo 
 
4.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2.1, bola stanovená dohodou zmluvných strán, a predstavuje 

čiastky : 

 

    

Rozpočet celkom :   33.202,94 € 

DPH 20%   6.640,59 €  

Spolu z DPH   39.843,53 €  

     

     

    

Celková suma za realizáciu objektov je 39.843,53 eur s DPH, (slovom: tridsaťdeväťtisícosemstoštyridsaťtri 
EUR 53 CENT ) DPH bude fakturovaná v zmysle aktuálne platných predpisov v čase fakturácie. 

                
4.2. Cenu je možné meniť len v prípade Objednávateľom vyvolaných zmien, ktoré majú dopad na cenu. Takáto 

zmena ceny môže byť urobená len po dohode s Objednávateľom a v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb.. 
Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že sa časť dodávky na podnet Objednávateľa nebude 
realizovať. Objednávateľ bude akceptovať zvýšenie ceny v prípade ním požadovaných naviac prác alebo ním 
požadovanej zvýšenej kvalite použitých materiálov v porovnaní s projektom. 

 
4.3. Zmena zmluvnej ceny musí byť dohodnutá písomne ako dodatok k tejto zmluve so špecifikáciou podmienok, 

ktoré viedli k jej zmene (respektíve ako dohoda uvedená v stavebnom denníku potvrdená objednávateľom  
a za zhotoviteľa konateľom). 

 
Prípadné naviac práce zhodné s prácami v ponukovom rozpočte sa ocenia jednotkovými cenami podľa tohto 
rozpočtu.  

 

ČLÁNOK V. 

Platobné podmienky a fakturácia 

 
5.1. Zhotoviteľ bude fakturovať vykonané práce a dodávky po odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky 

Objednávateľom. Splatnosť faktúr je do 15 dní od ich doručenia Objednávateľovi – verejnému 
obstarávateľovi. Zálohová platba nebude poskytnutá. 

 

ČLÁNOK VI. 

Vykonanie diela a povinnosti zhotoviteľa 
 

6.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
 
6.2. Zhotoviteľ vykoná, dokončí a odovzdá Objednávateľovi predmet diela v rozsahu, kvalite a termínoch daných 

touto zmluvou a v súlade s  projektovou dokumentáciou, špecifikáciami a technickými podmienkami vo 
všetkých podrobnostiach.  

 
6.3. Pokiaľ Zhotoviteľ použije pre splnenie časti diela subdodávateľov, zodpovedá v celom rozsahu za vykonané 

práce podľa podmienok zakotvených v tejto zmluve voči Objednávateľovi. 
 
6.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich vykonávania a ďalej za ochranu 

akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavbu, pričom túto ochranu zaisťuje na svoje 
vlastné náklady. Nebezpečenstvo škody na predmete diela alebo jeho časti prechádza na Objednávateľa 
dňom odovzdania Diela  alebo jeho časti podľa odovzdávacieho protokolu.  
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ČLÁNOK VII. 

Montážny denník 
 
7.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, montážny denník, do 

ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.  V denníku je povinný 
uvádzať hlavne údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie zmien vykonávaných prác oproti 
projektovej dokumentácii, údaje o dennej a nočnej teplote, počte zamestnancov, mechanizmov a množstve 
realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť denník končí protokolárnym  odovzdaním a prevzatím diela. 

 
7.2. Montážny denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom Objednávateľa. 

Uvedené osoby majú právo vykonávať zápis do montážneho denníka. 
 
7.3. Zhotoviteľ zabezpečí alebo vykoná nápravu na odstránenie závad zistených zápisom do montážneho 

denníka. Pokiaľ nesúhlasí zástupca Zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ, musí k tomuto 
zápisu zaujať stanovisko, a to najneskôr do troch pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, súhlasí so 
zápisom Objednávateľa. 

 
7.4. Zápisy v montážnom denníku obojstranne odsúhlasené sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Zápisy, ktoré 

menia podmienky a rozsah predmetu zmluvy, môžu byť podkladom pre vypracovanie dodatkov k tejto 
zmluve. 

 

ČLÁNOK VIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 
 
8.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním. K odovzdaniu vyzve 

Zhotoviteľ Objednávateľa písomne v súlade s nasledujúcimi pravidlami. O odovzdaní predmetu diela bude 
spísaný protokol podpísaný štatutárnymi zástupcami Objednávateľa i Zhotoviteľa. Predmet diela bude 
považovaný za dokončený ku dňu, ktorý bude uvedený v tomto protokole. 

 
8.2. Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o odovzdaní  diela, ktorej obsahom budú najmä základné údaje 

dokončeného diela, súpis zistených závad a nedostatkov (ak sa takéto vyskytnú) a dohodu o opatreniach 
a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za závady. Zhotoviteľ je 
povinný nedostatky a závady odstrániť bezplatne v dohodnutej lehote. Drobné odchýlky od projektovej 
dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie ani nezvyšujú cenu  prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté 
aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej 
dokumentácii. 

 
8.3. Ak sa vyskytnú drobné nedorobky, ktorých charakter umožňuje užívanie diela, tieto nie sú dôvodom 

neprevzatia hotového diela Objednávateľom. 
 

 
8.4. Bez predchádzajúcej dohody nesmie Objednávateľ, resp. užívateľ užívať dielo, ktoré nebolo odovzdané 

a prevzaté.  Za neoprávnené užívanie sa nepovažuje prípad, keď objednávateľ, alebo jeho zmluvný partner 
vykonáva na neprevzatej dodávke  práce podľa projektovej dokumentácie, alebo skúšky zabudovaných 
a namontovaných technologických zariadení. 

 
8.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní stavby, na ktorom sa zmluvné strany 

dohodli. Zhotoviteľ ich na základe vzájomnej dohody a dodatku k zmluve odstráni na náklady Objednávateľa. 
 
 

ČLÁNOK IX. 

Prechod vlastníctva 

 
9.1. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ a sú jeho vlastníctvom. 

Prechod vlastníctva nastáva v momente zabudovania materiálu, zariadení alebo iného hmotného majetku 
vrátane vloženej práce Zhotoviteľa a jeho zaplatením Objednávateľom. 

 
9.2. Výnimku tvoria zariadenia uhradené Objednávateľom pred ich zabudovaním. 
 
9.3. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej stavbe a jej častiach prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa 

dňom prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VIII tejto zmluvy. Pokiaľ bude zhotoviteľ odstraňovať závady 
a zistené nedostatky v zmysle čl. VIII bodu 8.3 tejto zmluvy, zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú na 
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zhotovovanej stavbe a v nej sa nachádzajúcich zariadení pričinením zhotoviteľa, jeho zamestnancov, alebo 
tretích osôb, ktoré poverí odstraňovaním vád a nedorobkov. 

 

ČLÁNOK X. 

Záruka za dielo 

 
10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie a 

podmienok zmluvy a že trvale bude mať vlastnosti uvedené v projektovej dokumentácii, špecifikáciách a 
príslušných technických normách, ktoré sa na dielo ako celok vzťahujú. 

 
10.2. Záručná doba sa dojednáva na dobu 60 mesiacov. Na výrobky doložené záručným listom výrobcu platí 

záručná doba v ňom uvedená. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania diela. Pre 
prípad závady dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosti Zhotoviteľa 
poskytnúť bezplatné odstránenie vady počas záručnej doby ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odo dňa písomného oznámenia vád nastúpi na ich odstránenie do dvoch dní.  

 
 
10.3. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela Objednávateľom. Záruka sa 

nevzťahuje na prípady neodborného užívania, násilného poškodenia veci, resp. živelných pohrôm. 
 
10.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných závad diela bezodkladne, od uplatnenia písomnej, 

oprávnenej reklamácie Objednávateľa a závady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. 
Termín odstránenia závad sa dohodne  písomnou formou. Objednávateľ je oprávnený oznámiť nedostatky 
a požadovať nároky spojené s existenciou závad podľa tejto zmluvy a platných právnych predpisov 
kedykoľvek po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby.   

 
10.5. Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi vstup do určených priestorov, organizačnými a prevádzkovými 

opatreniami v objekte vytvorí podmienky pre odstránenie nedostatkov v dohodnutom termíne. 
 
10.6. V prípade neoprávnenej reklamácie uhradí objednávateľ zhotoviteľovi všetky náklady spojené s jej 

vybavením. 
 

ČLÁNOK XI. 

Zmluvné pokuty 

 
11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za omeškanie s plnením povinností uvedených v zmluve má zhotoviteľ právo 

uplatňovať si u objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.  
 

11.2. Objednávateľ má právo uplatňovať si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý 
deň omeškania po termíne ukončenia diela uvedeného v čl. III. bod 3.1.,  t.j. po 31.07.2017.    

 
     

ČLÁNOK XII. 

Spolupôsobenie objednávateľa 
 
 
12.1. Objednávateľ odovzdá stavenisko vypratané, bez práv tretích osôb. 
 
12.2. V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne 

spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne 
v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

 
12.3. Položkový rozpočet diela neobsahuje náklady na inžiniersku činnosť. Túto činnosť zabezpečí objednávateľ 

v potrebnom rozsahu. 
 

Osoba oprávnená jednať vo veciach technických za dodávateľa: pán Stanislav Lorko 
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických za objednávateľa: Mgr. Helena Šofranková 
 
 

12.4. Pri preberacom konaní staveniska objednávateľ poskytne zhotoviteľovi : 
 

- Projektovú dokumentáciu stavby v 3 vyhotoveniach. 
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ČLÁNOK XIII. 

Ostatné dojednania 

 
13.1. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať a plniť ustanovenia predpisov BOZP 

a PO v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku SÚBP č. 
374/90 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon 314/2001 Z.z. 
v znení neskorších predpisov o zabezpečovaní a organizovaní požiarnej ochrany. Zhotoviteľ zodpovedá za 
dodržiavanie predpisov BOZP a PO svojich zamestnancov na stavbe. 

 
13.2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, prístupových komunikáciách a ochranu životného 

prostredia okolitých priestorov. Na svoje náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, v súlade 
so zákonom o odpadoch. Taktiež na svoje náklady zabezpečí prípadné využitie verejného priestranstva a r 
povolenie na rozkopávky. 

 

ČLÁNOK XIV. 

Záverečné ustanovenia  

 
14.1. Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
 
14.2. Všetky zmeny tejto zmluvy sa môžu vykonať iba formou písomných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
 
14.3. Súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 položkový rozpočet. 
 
14.4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 
14.5. Táto zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný písomný prejav súhlasu s obsahom doručený druhej 

zmluvnej strane. V prípade osobného styku zástupcov zmluvných strán je uzavretá okamihom jej podpísania 
obidvoma štatutárnymi zástupcami. 
 

14.6. Obe strany potvrdzujú svojimi podpismi oprávnených zástupcov svoj súhlas s podmienkami zmluvy. Zmluva 
nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami . 

 

 

 

Za objednávateľa :       Za zhotoviteľa :    
             
 
V Spišských Vlachoch dňa 06.06.2017                           V Spišskej Novej Vsi dňa 06.06.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................                                       .............................................................. 

         ELEKTRON-SK s.r.o. 

 Mgr. Helena Šofranková - riaditeľka    Stanislav Lorko – konateľ spoločnosti 


