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ZMLUVA O DIELO 

 

uzavretá podľa príslušných ustanovení § 536 - 565 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v 

znení neskorších zmien a doplnkov.  

Táto zmluva o dielo, bude v ďalšom texte označovaná zjednodušene ako „Zmluva“. 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 Objednávateľ 

Názov organizácie: Obec Malužiná 

Sídlo:    Obecný úrad, Malužiná 53, 032 34 Malužiná 

Zastúpený:   Ing. Břetislav Chytil 

Bankové spojenie:  Primá banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu:   SK79 5600 0000 0016 0993 2013 

IČO:    00315621 

Číslo tel./fax:   044 5292 221, 0910/292120 

web:    www.obecmaluzina.sk  

e-mail:   obecmaluzina@stonline.sk 

(ďalej len ako „Objednávateľ") na jednej strane  

 

Zhotoviteľ  

Názov organizácie:  MEDLA STAV, s.r.o. 

Sídlo:   Dr. Aurela Stodolu 1574/2, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Zastúpený  Dušan Medla 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s.  

Číslo účtu:   SK26 1111 0000 0011 8386 0007 

IČO:    46754377 

Číslo tel./fax:   0902/329244  

web:  

e-mail:  

(ďalej len ako „Zhotoviteľ") na strane druhej  

 

 

PREAMBULA 

Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok prieskumu trhu v zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

1. PREDMET ZMLUVY 

 1.1.  Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela:  

"Stavebné úpravy budovy hasičskej zbrojnice v obci Malužiná" (ďalej len ako „Dielo") 

http://www.obecmaluzina.sk/
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pre projekt „Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a 

modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc 

podľa § 2 písm. c) bod 1 zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky."  

 

2. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

2.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela je stanovená na základe položkovitého rozpočtu.  

Cena Diela zahŕňa všetky náklady na zhotovenie Diela vrátane /ale nielen/ nákladov na práce a materiál 

potrebné na zrealizovanie diela v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy. Cena Diela zahŕňa taktiež všetky 

pomocné práce a konštrukcie, náklady na zaobstaranie, dopravu a uskladnenie materiálu, médiá a energie 

potrebné pre výstavbu, náklady na predpísané skúšky a preukázanie kvality Diela, na BOZ a PO, na 

likvidáciu odpadov vzniknutých pri realizácii Diela, všetky réžie Zhotoviteľa a primeraný zisk.  

 

2.2.  Cena Diela je stanovená prieskumom trhu na základe cenovej ponuky zo dňa 29. 4. 2019, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

2.3. Zmluvne cena za Dielo uvedené v článku 1. tejto Zmluvy je: 28 800,67 Eur (slovom: 

dvadsaťosemtisícosemsto eur a šesťdesiatsedem centov).  

2.4.  Zhotoviteľ prehlasuje, že je plne zoznámený s obsahom a rozsahom predmetu Diela, a že správne 

vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie 

tejto Zmluvy, a že pri stanovení ceny, uvedenej v tejto Zmluve:  

-  zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu, uvedenom v tejto Zmluve  

-  v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na Objednávateľa, známe ku 

dňu uzatvorenia tejto Zmluvy a týkajúce sa predmetu Zmluvy.  

2.5. Cena Diela bude uhrádzaná bez preddavkov. Prílohou faktúry bude písomné potvrdenie skutočne 

zrealizovaných prác (Zisťovací protokol), ktoré Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi.  

2.6. Faktúra bude mať splatnosť 30 dní od dátumu doručenia do sídla Objednávateľa.  

 

3. ČAS PLNENIA A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo v nasledovných termínoch:  

 -  prevzatie staveniska: do 3 dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy o dielo s tým, že zmluvné strany 

sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne).  

-  ukončenie Diela: do 31.10.2019      

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného pracovného dňa) 

informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila, alebo sťažovala realizáciu Diela 

a ktorá by mohla mať vplyv na dodržanie termínu ukončenia Diela. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

Objednávateľa. 

3.3.  Ak Zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu Dielo pred dohodnutým termínom dokončenia, zaväzuje sa 

Objednávateľ prevziať toto Dielo v skoršom termíne, pokiaľ bude zhotovené v súlade s platnými 

technickými normami.  
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4. DODACIE PODMIENKY 

 4.1. Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí predmet Zmluvy v rozsahu, kvalite a termínoch, daných touto 

Zmluvou. Objednávateľovi k termínu dokončenia Diela spoločne s vyhotovením dokumentácie skutočnej 

realizácie Diela dodá aj príslušné atesty a protokoly o komplexných skúškach v dvoch vyhotoveniach.  

4.2. Odo dňa prevzatia objektu budovy Požiarnej zbrojnice, zodpovedá Zhotoviteľ za všetky priestory, 

a to až do odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom. 

4.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za 

ochranu všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na miesto prác, alebo ich už spracoval a 

použil na stavbu, pričom túto ochranu zaisťuje na vlastné náklady.  

4.4. Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci realizácie prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný 

alebo nevhodný materiál, o ktorom je to známe ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.  

4.5.  Zhotoviteľ je povinný udržovať na stavenisku poriadok a čistotu, bez meškania odstraňovať 

odpady a nečistoty vzniknuté pri realizácii diela, a to v súlade so zákonom o odpadoch.  

4.6.  Za ochranu zdravia a bezpečnosti práce všetkých osôb v priestore staveniska v priebehu stavby po 

celú dobu od prevzatia do odovzdania staveniska Objednávateľovi zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu 

realizácie diela zaistí Zhotoviteľ bezpečnosť práce a prevádzky, hlavne dodržiavanie predpisov o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku a ekológie, a zodpovedá za škody 

vzniknuté ich porušením jemu, Objednávateľovi alebo tretím osobám.  

4.7.  Objednávateľ je oprávnený dať Zhotoviteľovi príkaz na odstránenie nedostatkov a ak nebudú v 

stanovenej lehote odstránené, je oprávnený rozhodnúť o prerušení prác na Diele do doby ich odstránenia. 

Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na odškodnenie. Zhotoviteľ je povinný na základe zákona č. 

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhl. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky 

na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb zaistiť požiarne nebezpečné práce v rozsahu 

danom týmito právnymi normami.  

4.8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob realizácie Diela Zhotoviteľom. Za účelom 

uskutočnenia kontroly má Objednávateľ a zástupcovia Objednávateľa kedykoľvek prístup na miesto 

zhotovenie diela. Zástupca Objednávateľa je oprávnený pri zistení vád v priebehu realizácie prác 

požadovať, aby Zhotoviteľ vady odstránil a dielo realizoval riadnym spôsobom. Odstránenie týchto 

zistených vád je Zhotoviteľ povinný zaistiť na vlastné náklady v lehote určenej Objednávateľom. Ak 

vznikne tým Objednávateľovi škoda, Zhotoviteľ je povinný ju uhradiť. Ak Zhotoviteľ v určenej lehote vady 

neodstráni, je Objednávateľ oprávnený nechať vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa alebo odstúpiť od 

Zmluvy.  

4.9. Zhotoviteľ bude v rámci plnenia tejto Zmluvy spolupracovať Objednávateľom a bude mu 

poskytovať všetky informácie, ktoré môže vyžadovať pre kvalifikovaný výkon svojej funkcie.  

4.10. Zodpovedný a kompetentný zástupca Zhotoviteľa , ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku 

bude Dušan Medla.  

4.11. Zhotoviteľ počas realizácie stavebnomontážnych prác bude znášať nebezpečenstvo škody na 

zhotovovanom Diele.  
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5. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

5.1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok odovzdaním zmluvného diela a jeho prevzatím Objednávateľom 

podľa podmienok tejto Zmluvy, po predchádzajúcich kvalitatívno-technických kontrolách.  

5.2. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi oznámiť dokončenie diela písomne minimálne 7 dní pred 

dokončením Diela.  

5.3. Dielo bude prevzaté aj v prípade, že bude mať vady, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými 

nebránia prevzatiu a užívaniu Diela. Zjavné vady, pokiaľ sú odstrániteľné, musia byť uvedené v zápise o 

odovzdaní a prevzatí Diela, po jeho obhliadke, so stanovením termínu ich odstránenia.  

5.4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených projektovou 

dokumentáciou, zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.  

5.5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v záručnej dobe 5 rokov. Záručná doba začína plynúť dňom 

odovzdania a prevzatia Diela.  

5.6. Za vady Diela, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 

spôsobené porušením jeho povinností.  

5.7. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 pracovných dní od obdržania oprávnenej 

reklamácie odstránením vady alebo písomne dohodnúť s Objednávateľom a podľa možnosti aj s 

projektantom spôsob a primeranú technicky najkratšiu lehotu odstránenia vady.  

5.8. Vady v záručnej dobe odstráni Zhotoviteľ bezplatne.  

5.9. Ak si Zhotoviteľ počas záručnej lehoty neplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, Objednávateľ 

má právo poveriť odstránením vád inú firmu na náklady Zhotoviteľa.  

 

6. ZMENA ZMLUVY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

6.1. Zmluvné strany sú povinné pristúpiť na zmenu Zmluvy v termínoch a cene, ak dôjde k zastaveniu, 

alebo prerušeniu prác z dôvodov neležiacich na strane Zhotoviteľa.  

6.2. Dodatočné práce, ktoré uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka, 

Zhotoviteľ zhotoví na základe dohody zmluvných strán o ich vplyve na termín a cenu formou dodatku k 

tejto Zmluve.  

6.3. V prípade obmedzenia rozsahu Diela, a tým aj prác Zhotoviteľa, bude cena znížená adekvátne 

skutočne vykonaným prácam.  

 

7. ROZHODOVANIE SPOROV 

7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy a dodatkov k nej alebo rozpory vo 

výklade niektorých jej ustanovení riešiť vzájomným rokovaním.  

7.2. Ak nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných strán, budú zmluvné strany riešiť spor v prvom 

rade vzájomným rokovaním svojich štatutárnych zástupcov. Až po neúspešnosti takéhoto rokovania môžu 

sa obrátiť zmluvné strany s návrhom na vyriešenie na príslušný súd v sídle Objednávateľa.  



Strana 5 z 5 
 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám a nepoužijú tieto informácie ani pre iné účely, ako je 

plnenie podmienok tejto Zmluvy.  

8.2. Akékoľvek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto Zmluve sú pre obe strany záväzné a platné len 

vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto Zmluve a sú riadne potvrdené a podpísané 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  

8.3. Táto Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho dva pre Objednávateľa a dva pre 

Zhotoviteľa.  

8.4. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po dni jej zverejnenia. 

 

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich vôli, a že Zmluva nie je uzavretá 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz súhlasu pripájajú obidve zmluvné strany svoje 

podpisy.  

 

Za Objednávateľa:        Za Zhotoviteľa:  

V Malužinej dňa: 19.07.2019       V Malužinej dňa: 19.07.2019 

 

 

_______________________      _____________________ 

Ing. Břetislav Chytil       Dušan Medla 

Starosta obce        konateľ spoločnosti 

 


