ZMLUVA O DIELO č. INT 118/2019
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
Čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Konajúca osobou:
IČO:
DIČ:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ :
Obchodné meno:
Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis v registri:

Obec Valaliky
Poľná 8, 04413 Valaliky
Ing. Štefan Petrík, starosta obce
00324850
2021245116
+421903644027
obec@valaliky.sk

Jozef Leško
Kokšovská 199/26, Valaliky
32553315
1020656329
SK1020656329
Živnostenský register Okresného úradu Košice - okolie,
č. 806-1701

( ďalej len „zhotoviteľ“)
Čl. II.
Východiskové predpoklady pre uzavretie zmluvy
1.

Východiskovým predpokladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného
obstarávania na predmet zákazky „Materská škola Valaliky“ na základe výzvy zo dňa
30.10.2019 podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov.
Čl. III.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať stavbu Materská škola Valaliky
podľa projektovej dokumentácie stavby, ktorú vypracoval Ing. Peter Petrilák, PhD.,
Heatspol s.r.o., Rastislavova 784/68, Košice v septembri 2019. Stavba pozostáva
z objektov: ústredné vykurovanie, domový plynovod (OPZ), plynová prípojka,
elektroinštalácia.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu za jeho
vykonanie.
Čl. IV.
Čas plnenia
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch plnenia:
a) Termín začatia realizácie diela: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy.
b) Termín ukončenia diela: do 31.12.2019.
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Čl. V.
Dodacie podmienky a prevzatie diela
1. Miestom dodania diela je prevádzka materskej školy objednávateľa na Poľnej ulici č.
4 vo Valalikoch.
2. Zhotoviteľ minimálne 3 dni vopred oznámi objednávateľovi, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednávateľ v súlade s týmto oznámením si so
zhotoviteľom dohodne termín protokolárneho prevzatia diela vykonaného podľa
zmluvy. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený protokol, ktorý podpíšu
oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
3. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s prípadnými drobnými závadami
a nedorobkami, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulému
a bezpečnému používaniu diela pre dohodnutý účel. Termín odstránenia týchto
nedostatkov bude dohodnutý v protokole o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 2.
tohto článku zmluvy. Termín podľa predošlej vety nemôže byť dlhší ako 30
kalendárnych dní.
Čl. VI.
Cena za vykonanie diela
1. Cena za dielo je stanovená pevnou sumou a je dohodnutá v súlade so zákonom
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 30 998,28 EUR
spolu s DPH vo výške 20 % (25 831,90 EUR bez DPH). Podrobnosti ustanovuje
rozpočet stavby, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť
zmluvy.
2. Cena uvedená v zmluve o dielo zahŕňa všetky náklady vrátane cestovných nákladov,
náklady súvisiace s používaním telefónov, internetu a kancelárskej techniky
(kopírovanie a skenovanie materiálov). Rovnako, cena zahŕňa všetky náklady
spojené s montážou diela zahŕňajúc všetky materiály potrebné pre uskutočnenie
montáže.
Čl. VII.
Platobné podmienky
1. Cenu za dielo uhradí objednávateľ po ukončení, odovzdaní a prevzatí diela
na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví najneskôr do 15 dní odo dňa odovzdania
a prevzatia diela. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia.
2. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra/ faktúry obsahovali všetky potrebné
náležitosti podľa ust. § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Zhotoviteľ ďalej zabezpečí, aby ním vystavené faktúry
obsahovali obchodné meno resp. názov objednávateľa, DIČ, telefonický kontakt na
osobu zodpovednú za fakturáciu a číslo objednávky alebo zmluvy a obojstranne
podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
3. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného
pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Peňažný záväzok objednávateľa platený prostredníctvom banky je splnený
pripísaním fakturovanej sumy v prospech účtu zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ je povinný faktúru zaslať poštou príp. doručiť osobne na adresu sídla
objednávateľa.
Čl. VIII.
Zmluvná pokuta a úrok z omeškania
1. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie
úroku z omeškania v zákonnej výške (9 % ročne) z dlžnej sumy do zaplatenia.
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2. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením diela, objednávateľ môže požadovať od
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z ceny diela s plnením ktorého je
zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý deň omeškania.
3. Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody
spôsobenej porušením povinnosti, ktorá je zabezpečená zmluvnou pokutou,
zhotoviteľom, v rozsahu prevyšujúcom sumu zmluvnej pokuty.
4. Nárok na zmluvnú pokutu v prípade odstúpenia od zmluvy nezaniká.
Čl. IX.
Prechod nebezpečenstva škody a vlastníctva k dielu, technické požiadavky na dielo a
zodpovednosť za zmeny diela
1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k vykonanému dielu okamihom
odovzdania diela alebo jeho časti zhotoviteľom.
2. Objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na diele momentom odovzdania diela
alebo jeho časti zhotoviteľom.
3. Technické požiadavky na dielo, ktoré ustanovujú konštrukčné riešenie diela sú
vymedzené v projektovej dokumentácii stavby. Technické požiadavky na dielo je
možné meniť alebo dopĺňať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu
obidvoch zmluvných strán (osobami oprávnenými podľa tejto vety sú zástupcovia
zmluvných strán vo veciach technických vymedzených v čl. I zmluvy). V prípade
výhrady zhotoviteľa vykonanej na základe požiadavky objednávateľa na zmenu diela
podľa predošlej vety sa táto výhrada písomne poznačí vhodným spôsobom.
4. Zhotoviteľ je oprávnený meniť technické požiadavky na dielo bez predchádzajúceho
písomného súhlasu objednávateľa len v nevyhnutnom prípade, ak to vyžaduje
splnenie účelu zhotovenia diela podľa tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zabezpečuje napojenie diela alebo jeho časti na technické siete
(vodovodné, elektrické, plynové, kanalizačné, a pod.).
Čl. X.
Vady diela
1. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí
odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri
vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne
objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto
nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu
objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a
objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť
(primerane sa použijú ust. čl. IX zmluvy).
4. Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa
možností čo najskôr po odovzdaní predmetu diela.
5. Objednávateľovi nepatrí právo z vád diela, ak objednávateľ neoznámi vady diela
a) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí,
b) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej
starostlivosti pri prehliadke uskutočnenej podľa bodu 4 tohto článku zmluvy,
c) bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení
odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov.
6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne
po zistení vád, a to písomnou formou.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela v lehote 30 dní
odo dňa ich riadneho uplatnenia objednávateľom a vady odstrániť v čo najkratšom
možnom čase. V prípade, ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád diela
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v uvedenej lehote, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie sám alebo
pomocou tretej osoby, a to na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa.
Čl. XI.
Podmienky vykonania diela a záznamy o vykonávaní diela
1. Montážnym pracoviskom sa rozumie miesto realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný
udržiavať na prevzatom montážnom pracovisku poriadok a čistotu a odstraňovať
odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
2. Opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako i protipožiarne
opatrenia vyplývajúce z povahy vlastných prác si na montážnom pracovisku zaistí
zhotoviteľ.
3. Ak zavinené konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase realizácie diela má za následok
porušenie predpisov BOZP, PO a ŽP a tieto porušenia budú mať za následok
udelenie pokuty zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných
právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej
pokuty.
4. Ak zavinené konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase realizácie diela má za následok
poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči
objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov
v plnej výške za predpokladu, že uspokojenie týchto nárokov bolo nevyhnutné a
odôvodnené.
5. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva uvedené v bode 3. a 4. tohto článku, ak
písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi,
v lehote 15 dní od uplatnenia daného nároku treťou osobou.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť záznamy o technologickom postupe a vykonaní, resp.
zabudovaní diela alebo jeho časti a montážnych prácach (ďalej len „záznamy“), kde
je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
7. Povinnosť viesť záznamy končí odovzdaním a prevzatím diela, resp. jeho poslednou
časťou.
Čl. XII.
Vyššia moc
1. Ako prípady vyššej moci sú považované nasledujúce okolnosti a skutočnosti, ktoré
nastali objektívne po uzatvorení zmluvy a znemožňujú jej plnenie: štrajk, epidémia,
požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie tovaru embargo,
zákaz transferu devíz, poruchy a všeobecný nedostatok dopravných prostriedkov,
všeobecný nedostatok vstupných materiálov a surovín, nedodržanie lehôt zo strany
zmluvných partnerov zhotoviteľa, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie.
2. Zmluvná strana postihnutá udalosťou vyššej moci je povinná okamžite oznámiť túto
skutočnosť druhej strane. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti
za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných záväzkov, pokiaľ ich splnenie bolo
ovplyvnené alebo znemožnené neodvrátiteľnými okolnosťami podľa bodu 1 tohto
článku zmluvy. V uvedenom prípade sa predlžuje lehota plnenia zmluvných
povinností o dobu, počas ktorej budú následky neodvrátiteľných okolností trvať.
Čl. XIII.
Zánik zmluvy
1. Zmluva môže okrem jej splnenia zaniknúť:
a) po vzájomnej dohode zmluvných strán;
b) odstúpením od zmluvy.
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2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy za podmienok
uvedených v príslušných právnych predpisoch, ako aj v prípade:
a) podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou;
b) ak sa začne konkurzné, resp. reštrukturalizačné konanie na majetok druhej
zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považuje
a) nedodržanie termínu dodania diela dohodnutého v zmluve o viac ako 60 dní;
b) dodanie diela, ktoré nezodpovedá požiadavkám objednávateľa dohodnutým
v zmluve.
4. Za podstatné porušenie zmluvy objednávateľom sa považuje:
a) omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. VII. bod 1. tejto zmluvy
po dobu dlhšiu ako 15 dní po lehote splatnosti.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká okamihom, keď prejav vôle oprávnenej strany
odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane. Po tejto dobe možno účinky
odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť iba s predchádzajúcim súhlasom druhej
strany.
Čl. XIV.
Osobitné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania zmluvy sa budú vzájomne informovať
o všetkých zmenách týkajúcich sa obchodného mena/ názvu, sídla miesta
podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich
zastupovania voči tretím osobám ako aj oznamovať všetky rozhodujúce skutočnosti,
ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy.
2. Zmluvná strana je povinná písomne upovedomiť druhú zmluvnú stranu o hroziacom,
resp. zahájenom konkurznom konaní.
3. Zmluvné strany sú povinné zachovať obchodné tajomstvo vo vzťahu
ku skutočnostiam obchodnej, výrobnej, alebo technickej povahy súvisiacim
s podnikateľskou činnosťou oboch zmluvných strán, ktoré majú skutočnú, alebo
aspoň potenciálnu materiálnu, alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných
odborných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle jednej zo zmluvných strán
utajené a táto zmluvná strana ich utajenie zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje.
4. V prípade porušenia povinnosti stanovenej v predchádzajúcom bode vzniká dotknutej
zmluvnej strane voči povinnej zmluvnej strane nárok na náhradu škody, vydanie
získaného bezdôvodného obohatenia a poskytnutie primeraného peňažného
zadosťučinenia. Okrem toho je poškodená strana oprávnená domáhať sa, aby sa
druhá zmluvná strana zdržala konania porušujúceho jej zmluvné povinnosti a
odstránila závadný stav.
Čl. XV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom podpísania obidvomi zmluvnými stranami,
účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení zmluvy podľa ust. § 5a zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byť urobené formou
písomných očíslovaných a datovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne
potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak, riadia sa vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy
príslušnými ustanoveniami zákona č. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými a účinnými na
území Slovenskej republiky.
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4. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu, ktorý
zmluvné strany sledovali v čase podpisu tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto
zmluvou predovšetkým dohodou.
6. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží jedno vyhotovenie.
7. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 – rozpočet
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola
vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a
úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
Vo Valalikoch dňa 14.11.2019

.................................................
Ing. Štefan Petrík, v.r. starosta obce

Vo Valalikoch dňa 15.11.2019

.................................................
Jozef Leško, v.r.
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Príloha č. 1: Rozpočet stavby
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