
ZMLUVA O DIELO
č. 2018/DC/01/039

na vykonanie stavebných prác na stavbe „Stavebná úprava miestnej komunikácie ulica 
Zelená, Tomášovce“  podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom 

znení

Článok č. I.

Zmluvné strany:

1./ Objednávateľ                                          Obec Tomášovce
Sídlo: Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce   
Štatutárny zástupca:: Ing. Ján Mičuda  
Splnomocnený zástupca vo veciach
technických a realizačných:                                 Ing. Ján Mičuda  
IČO:                                                                     00316474                    
DIČ: 2021251023
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. – pobočka Lučenec
Číslo účtu: 6049597001/5600
IBAN:                                                                  SK 89 5600 0000 00 6049 7001
SWIFT:                                                                KOMASK2X   
Telefón:     047/4371446
E-mail: obec@tomasovce.sk 
(ďalej ako „objednávateľ“) 

2./ Zhotoviteľ: STRABAG s. r. o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I., oddiel Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová, konateľka
Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Viera Nádaská, konateľka

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:
- riaditeľ oblasti: Ing. Pavel Müller, riaditeľ Oblasti STRED,

na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 
- vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Marcel Štulajter, vedúci PJ Lučenec, 

na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014 
vo veciach technických oprávnený ku konaniu
- vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Marcel Štulajter, vedúci PJ Lučenec
IČO: 17 317 282
IČ DPH: SK2020316298
DIČ: 2020316298
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 

a.s., pobočka zahraničnej banky 
Číslo účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

SWIFT kód BIC: UNCRSKBX
Telefón: 047/451 2333 
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
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Článok č. II.

Východiskové podklady a údaje:

1./ Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je:
     a) výsledok verejného obstarávania – zadania zákazky s nízkou hodnotou na predmet   
         plnenia tejto zmluvy,
     b) výkaz výmer ocenený zhotoviteľom. 

2./ Hlavné údaje predmetu plnenia zmluvy:
2.1./ Názov stavby: „Stavebná úprava miestnej komunikácie ulica Zelená, Tomášovce“
2.2./ Miesto stavby: obec Tomášovce, Ul. zelená.
2.3./ Investor: Obec Tomášovce

Článok č. III.

Predmet plnenia:

Predmetom  plnenia  je  uskutočnenie  stavebných  prác  v rámci  zákazky  „Stavebná  úprava 
miestnej  komunikácie  ulica  Zelená,  Tomášovce“,  v  kde  je  riešené  asfaltovanie  miestnej 
komunikácie na ulici  Zelená. Podrobný rozsah prác je vymedzený ponukovým rozpočtom, 
ktorý je prílohou tejto zmluvy.

Článok č. IV.

Čas plnenia:

1./ Čas plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. III. tejto zmluvy:
1.1./ Termín zahájenia: do 7 dní od prevzatia staveniska,
1.2./ Termín ukončenia: do 60 dní od prevzatia staveniska.
     
 

Článok č. V.

Cena za dielo:

1./  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. III. tejto zmluvy činí:
      

Cena bez DPH  27.585,81 € 
      DPH 20%   5.517,16 €
      Cena spolu 33.102,97 €

2./ Zhotoviteľ v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. si vyhradzuje právo úpravy cien, 
ak  náklady  zhotoviteľa  budú  ovplyvnené  zásahom centrálnych  orgánov  štátu   (štátom 
ovplyvnené zvýšenie cien materiálov, palív a energie viacej ako o 2 %).
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Článok č. VI.

Platobné podmienky:

1./  Zmluvné strany sa dohodli,  že vykonané práce budú   fakturované po ukončení stavby. 
Súčasťou  faktúry  bude  rozpis  vykonaných  prác,  ktorý  bude  odsúhlasený  zástupcom 
objednávateľa – stavebným dozorom.

2./  Zhotoviteľom  predložená  faktúra  musí  spĺňať  náležitosti  daňového  dokladu  a musí 
obsahovať:
- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, IČO, DIČ, sídlo,
- bankové spojenia objednávateľa a zhotoviteľa, vrátane čísla účtu podľa tejto zmluvy,
- dátum vystavenia (odoslania faktúry), dátum zdaniteľného plnenia, dátum splatnosti 

faktúry,
- poradové číslo faktúry, ktoré musí byť zhodné s variabilným symbolom, konštantný 

symbol,
- názov stavby, číslo zmluvy o dielo a dátum jej uzavretia,
- podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky zhotoviteľa.

3./  Faktúra musí pozostávať z:
- krycí list faktúry s náležitosťami podľa bodu 2./ tohto článku,
- zisťovací protokol,
- súpis vykonaných prác (položkovitý rozpis podľa bodu č. 1./ tohto článku),
- rekapituláciu po jednotlivých stavebných oddieloch.

 4./   Splatnosť faktúry sa dohodla na 30 kalendárnych dní.

Článok č. VII.

Záručná doba:

1./  Záručná  doba  je  60  mesiacov  a začína  plynúť  odo  dňa  odovzdania  diela  alebo  jeho 
ucelenej  časti  zhotoviteľom  objednávateľovi  v rozsahu  článku  č.  III.  tejto  zmluvy 
a prípadných dodatkov k tejto zmluve odsúhlasených obidvomi zmluvnými stranami.

2./ Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností.

     Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli na diele:
a) v dôsledku činnosti Objednávateľa alebo tretej osoby, v dôsledku nesprávnej údržby 

alebo  nevykonávania  údržby,  spôsobené  bežným  opotrebovaním,  mechanickým 
poškodením,  živelnými  udalosťami  alebo  inými  okolnosťami,  ktoré  nezavinil 
Zhotoviteľ (napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením atď.),

b) poškodením  mechanizmami  alebo  účinkami  dopravy,  pokiaľ  dopravná  záťaž 
nezodpovedá  konštrukcii  vozovky,  materiálmi   a prácami  dodanými 
Objednávateľom, za vady v dôsledku vadnej projektovej dokumentácie,

c) spôsobené  deformáciou  podložia  alebo  v dôsledku  neúnosného  alebo  inak 
nevhodného  podložia,  za  prekopírovanie  dilatačných  špár  na  obrusnú  vrstvu, 
za nedokonalé odvodnenie plôch (nakoľko sa kopíruje jestvujúci podklad), alebo

d) v dôsledku  iných  vonkajších  udalostí,  ktoré  nespôsobil  Zhotoviteľ  alebo  osoby, 
s ktorých pomocou Zhotoviteľ plnil svoj záväzok.
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Článok č. VIII.

Podmienky vykonania diela:

1./  Objednávateľ  odovzdá  zhotoviteľovi  stavenisko  do  desiatich  dní  od  podpísania  tejto 
zmluvy o dielo, najskôr však deň po zverejnení zmluvy – v deň nadobudnutia jej účinnosti.

2./  Náklady na zriadenie, prevádzku a vypratanie staveniska znáša zhotoviteľ – sú súčasťou 
cenovej ponuky.

3./ Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o 
odovzdaní  a prevzatí  budú  uvedené  drobné  vady,  ktoré  nebránia  užívaniu  diela.  Na 
odstránenie drobných vád sa stanoví termín ich odstránenia.

Článok č. IX.

Zmluvné pokuty:

1./  Medzi  stranami  sa  dojednáva  zmluvná  pokuta  podľa  §  300  a následne  Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov.

2./ Pri meškaní zhotoviteľa s plnením zmluvného záväzku, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z nedodaných prác za každý deň omeškania.

3./  Pri meškaní objednávateľa s plnením zmluvného záväzku zaplatí objednávateľ zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty neplnenia svojej povinnosti za každý deň omeškania.

4./  Ak  zhotoviteľ  neodstráni  vady  na  diele  a nedorobky  v termínoch  dohodnutých  pri 
odovzdaní diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za 
každý deň omeškania, až do ich odstránenia.

5./  Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa alebo zhotoviteľa na 
úhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia jeho povinností.

Článok č. X.

Ostatné ustanovenia:

1./ Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje  sa  dodržiavať  všeobecne  záväzné  právne  predpisy,  technické  normy  v čase 
platnosti  tejto  zmluvy.  Zároveň  sa  pri  plnení  predmetu  tejto  zmluvy  zaväzuje 
dodržiavať podmienky  v nej  stanovené  a práce  realizovať  pri  dodržaní  predpisov  o 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

2./  Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu článku č.  III. tejto 
zmluvy.

3./ Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a svoje riziko.
4./ Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  viesť  stavebný  denník  a ďalšie  s realizáciou  stavby  súvisiace 

písomnosti,  priebežne a vecne správne (napr.  odpadové listy,  vážne listy,  dodacie listy, 
certifikáty od zabudovaných materiálov, ...)

5./ Zhotoviteľ sa zaväzuje ku preberaciemu konaniu stavby predložiť certifikáty, atesty a iné 
doklady  preukazujúce  zhodu  do  stavby  zabudovaných  výrobkov  s certifikovanými 
výrobkami,  projekt skutočného vyhotovenia stavby (zakreslené prípadné zmeny potvrdené 
stavebným dozorom) a odpadové listy o odpadoch vzniknutých realizáciou stavby.
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6./ Rokovať vo veciach technických týkajúcich sa predmetu plnenia zmluvy je za zhotoviteľa 
oprávnený Ing.  Marcel  Štulajter  – zodpovedný zástupca vo veciach zmluvných a Tibor 
Nagy – stavbyvedúci zhotoviteľa.

7./  Rokovať  vo  veciach  technických  týkajúcich  sa  predmetu  plnenia  zmluvy  je  za 
objednávateľa oprávnený Ing. Ján Mičuda, starosta obce.

8./  Zhotoviteľ sa zaväzuje,  že prípadné pohľadávky voči objednávateľovi  nepostúpi tretím 
osobám.

     

Článok č. XI.

Záverečné ustanovenia:

1./  Zmluva  je  uzavretá  podpisom  obidvoch  zmluvných  strán  a nadobúda  platnosť  po 
podpísaní  obidvoch  štatutárnych  zástupcov  –  objednávateľa  a zhotoviteľa  za  nižšie 
uvedených podmienok. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia 
na webovom sídle obce v zmysle ustanovenia § 47a, odst.1 zák.č. 546/2010 Z.z. , ktorým 
sa mení a dopĺňa zák.č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

2./ Zmluva je v platnosti do ukončenia realizácie diela.
3./  Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 

ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán.

4./  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy 
zhotoviteľom. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie:
- chybné  plnenie  zhotoviteľa  objednávateľovi,  na  ktoré  bol  zhotoviteľ  písomne 

upozornený a ktoré v požadovanej lehote neodstránil,
- prekročenie dohodnutej doby plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako dva týždne,
- požadovanie neoprávneného zvýšenia ceny predmetu zmluvy, s ktorým objednávateľ 

nesúhlasil.
5./ Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy 

z dôvodov  podľa  §§536  a nasl.  Obchodného  zákonníka  alebo  najmä  z nasledujúcich 
dôvodov, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:

a) omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 10 dní,
b) ak  Objednávateľ  napriek  predchádzajúcemu  písomnému  upozorneniu  a márnom 

uplynutí lehoty neposkytne súčinnosť v požadovanom rozsahu,
c) ak skryté prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom a k dohode 

o zmene zmluvy nedôjde ani do 15 dní odo dňa oznámenia skrytej prekážky,
d) ak  Objednávateľ  napriek  predchádzajúcemu  písomnému  upozorneniu  a márnom 

uplynutí  lehoty  neodovzdá  Zhotoviteľovi  stavenisko  v súlade  s čl.  VIII.,  ods.  1.  tejto 
zmluvy,

e) ak vzhľadom na hospodársku situáciu je pravdepodobné, že Objednávateľ si nesplní 
alebo nebude plniť svoje záväzky, alebo

f) ak bol na majetok Objednávateľa vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na 
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo začaté reštrukturalizačné konanie 
alebo  ak  je  Objednávateľ  v likvidácii  alebo  ak  je  Objednávateľ  v kríze  alebo  bol 
zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom podľa § 69 ods. 
14 písm. b) zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

6./  Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý je originálom a 
každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

7./ Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je ponukový rozpočet.
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8./  Obidve  zmluvné  strany  zhodne  prehlasujú,  že  zmluva  bola  uzavretá  slobodne,  vážne 
a zrozumiteľne, že jej obsahu porozumeli, pričom bola uzavretá bez akéhokoľvek nátlaku 
a nevýhodnosti niektorej zmluvnej strany. 

     Zmluva bola uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania – zadania zákazky 
s nízkou hodnotou na predmet plnenia tejto zmluvy.

     Po prečítaní na znak súhlasu zmluva oboma účastníkmi podpísaná a opatrená odtlačkom 
pečiatky objednávateľa a zhotoviteľa.

  

V Tomášovciach, dňa 29.10.2018  V Lučenci, dňa 26.10.2018             
                                                           

 Objednávateľ:                                                             Zhotoviteľ:

                Ing. Ján Mičuda v.r.                Ing. Pavel Müller v.r.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                Ing. Ján Mičuda                 Ing. Pavel Müller
                  starosta obce             riaditeľ Oblasti STRED

                                                                                               Ing. Marcel Štulajter v.r.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
               Ing. Marcel Štulajter

                                                                                                      vedúci PJ Lučenec

  Zmluvu overila: Ing. Aneta Mojžišová
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