
         ZMLUVA O DIELO 
 

      číslo : 4/2019 
            -------------------- 

 

          uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
                / Obchodného zákonníka / 

 
 

             I. 
             Zmluvné  strany 

 
1.1 Objednávateľ :            Obec Hubová 
                                          Pri Váhu 70/70 
                                          034 91 Hubová 
                                         
                                            
1.2 Zhotoviteľ:                  Gars s.r.o. 
                                          Nová 5  
                                          031 01 Liptovský Mikuláš  
                                          IČO   31 600 051    
                                          DIČ  SK 2020429 004 

 
 

II. 
      Východiskové údaje 

 

2.1 Názov stavby /diela:       Oprava-sobášna miestnosť, horná chodba a schodište v KD                                                                            
                                      Hubová 
                                                 
2.2 Miesto stavby                 Hubová 

 

  
III. 

 Predmet zmluvy 
 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v zmluve zhotoviť komplexné dielo : 
Oprava-sobášna miestnosť, horná chodba a schodište v KD Hubová                                                                                               

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú  zodpovednosť, a 
nebezpečenstvo. 

3.3 Vybudované dielo v rozsahu bodu 3.l.  bude  mať  akostné a   technické  ukazovatele v 
zmysle  platných predpisov, technických  noriem  a  projektu stavby. 

3.4 Jednotlivé stavebné práce a dodávky budú realizované v rozsahu špecifikácie, ktorá je 
prílohou č.1 tejto zmluvy, a ktorú spracoval zhotoviteľ na základe zamerania a pokynov 
objednávateľa. 

3.5  Akékoľvek zmeny druhu a rozsahu dodávky nad rozsah alebo pod rozsah podľa bodu 3.1. 
budú    zaznamenané  v stavebnom denníku.  Odsúhlasený záznam o zmene ceny  a 
termínu v stavebnom denníku potvrdený  stavbyvedúcim a stavebným dozorom je 
dostatočný podkladom na pokračovanie prác.  Odsúhlasené    zmeny,  ktoré majú vplyv 
na cenu a termín diela sú  podkladom k dodatku zmluvy.  Všetky  odsúhlasené zmeny  
zhotoviteľ  zaznamená do dokumentácie skutočného vyhotovenia diela. 

       Objednávateľ  ustanovuje kontrolný dozor investora: Ing. Dominik Olos 
       Zhotoviteľom poverený stavbyvedúci :  Ing. Ivan Jaroš            

 
 



IV. 
Čas plnenia 

 
4.1 Zhotoviteľ sa  zaväzuje  vykonať dielo v rozsahu tejto zmluvy: 
        zahájenie:    25.6.2019        
        ukončenie:   31.8.2019  
4.2 Dodržanie času  plnenia zo  strany zhotoviteľa  je závislé  od    riadneho  a včasného  

spolupôsobenia objednávateľa  len v rozsahu  dohodnutom v tejto zmluve. Po dobu 
omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia dohodnutého  v tejto zmluve nie 
je zhotoviteľ v omeškaní  so splnením záväzku. Vzhľadom na termín zahájenia diela je  
ukončenie diela,  ako aj   jeho časti, v stanovených termínoch, podmienené vplyvom  
klimatických  podmienok. Dni keď  nebude možné vykonávať práce tak, aby  boli 
splnené STN  budú zaznačené v stavebnom denníku   potvrdené stavebným dozorom  
objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa. O takto určené časové  obdobie nebude 
zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. V prípade, ak podľa STN nebude možné 
vykonávať istý druh prác, ale na iné práce nebudú mať ustanovenia STN vplyv, 
zhotoviteľ bude pokračovať v prácach. 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo bez zbytočného odkladu prevziať a  
zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo bude odovzdané a prevzaté  
podpísaním preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami. 

 
 V.  

Cena 
 
5.1  Cena  diela  v  rozsahu  bodu  3.1. je určená podľa  rozpočtu v zmysle § 547 odst.3, Obch.    
       zákonníka č.513 Zb 
       Cena  diela  v  rozsahu  bodu  3.1. bude súčasťou  tejto zmluvy. 
5.2  Rozpočtom na  tento účel je ocenený  výkaz výmer v Prílohe   č.1 tejto  zmluvy 
        
       Cena diela je : 20.637,20 EUR bez DPH 20% 
        
5.3 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi skutočne 

vykonané práce na základe vopred zhotoviteľom predloženého a vzájomne 
odsúhlaseného súpisu vykonaných prác. 

5.4 Naviac práce vykonané v súlade s bodmi 3.5. budú fakturované samostatne na základe 
dodatku k ZoD. 

5.6 V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na vybudovanie , prevádzku, údržbu a vypratanie 
staveniska zhotoviteľa, všetky náklady spojené s odvozom a  likvidáciou materiálu na 
objednávateľom určenú skládku. 

 
 

 VI. 
 Platobné podmienky 

 
6.1  Cenu   za  zhotovenie  diela  uhradí  objednávateľ nasledovne: 
              ZHOTOVITEĽ POŽADUJE  ZÁLOHU …....0Eur............... 
       Splátky za vykonané práce uhradí objednávateľ na základe zisťovacieho protokolu 

odsúhlaseného zástupcami zmluvných strán a sú splatné do 14 dní od ich vystavenia                     
Podmienkou úhrady každej faktúry je dodávateľom vypracovaný súpis vykonaných prác 
odsúhlasený stavebným dozorom.. Faktúra nesmie presiahnuť čiastku uvedenú v súpise 
vykonaných   prác a dodávok. Objednávateľ predložený  súpis vykonaných prác 
a dodávok potvrdí  do 5  pracovných dní. V  prípade nesúhlasu  s  čiastkou uvedenou v 
"súpise vykonaných   prác  a  dodávok", musí  technický  dozor objednávateľa 
špecifikovať dôvod a rozsah nesúhlasu s čiastkou v "súpise vykonaných  prác a  
dodávok". Ak sa zmluvné  strany v lehote do  troch pracovných dní nedohodnú či je 
dôvod nesúhlasu  oprávnený, vystaví Zhotoviteľ  faktúru  bez spornej  čiastky a zmluvné 



strany predložia spornú záležitosť  k posúdeniu spoločne určenému súdnemu znalcovi. 
Náklady s tým spojené uhradí  strana zodpovedná podľa miery oprávnenosti, pričom 
stanovisko  súdneho znalca  je  pre  obe strany  záväzné.  Prípadne  vzniknutý  nedoplatok  
v zmluvnej fakturácii uhradí objednávateľ   dodávateľovi  v nasledujúcej  faktúre, po  
konečnom  rozhodnutí sporu súdnym  znalcom. 

6.2 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od nasledujúceho pracovného  dňa po dni doručenia  
faktúry  Objednávateľovi. Každá  faktúra musí obsahovať : 

     - označenie povinnej a oprávnenej strany, adresa, sídlo, IČO 
     - číslo zmluvy 
      - dátum vystavenia a dátum splatnosti  faktúry 
     - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má čiastka uhradiť 
     - označenie diela 
     - pečiatka a podpis oprávnenej strany 
       V  prípade,  že  faktúra nebude  obsahovať  uvedené náležitosti, objednávateľ je 

oprávnený a povinný faktúru vrátiť k doplneniu či oprave. V takom prípade sa   preruší 
plynutie lehoty splatnosti a   nová  lehota začne  plynúť  nasledujúci deň po  doručení  
faktúry Objednávateľovi. 

6.3  Konečnú faktúru vystaví Zhotoviteľ   po  odovzdaní  a  prevzatí  stavby  a bude splatná 
do 14 dní. 

 
  

 VII. 
Záručná doba - zodpovednosť za vady 

 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá  za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený   podľa projektovej 

dokumentácie objednávateľa. 
7.2  Zhotoviteľ  zodpovedá  za  vady spôsobené použitím nesprávnej technológie, prípadne 

nedbanlivosťou a nekvalitným prevedením prác v období plynutia záručnej lehoty. 
7.3  Zhotoviteľ   nezodpovedá  za  vady  diela,  ktoré  boli spôsobené  použitím  podkladov, 

projektovej dokumentácie a vecí poskytnutých  objednávateľom a zhotoviteľ nemohol 
zistiť ich  nevhodnosť, alebo na ňu  upozornil objednávateľa  a ten  na ich použití trval. 

7.4 Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela    
objednávateľovi. Záručná doba u zariadení, ktoré dodával  a montoval zhotoviteľ, je 
totožná so záručnou dobou, ktorú udáva  výrobca týchto zariadení a začína plynúť dňom 
odovzdania  diela. 

7.5 Zmluvné  strany  sa  dohodli  pre  prípad  vady  diela, že počas  záručnej doby má  
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. Plynutie 
záručnej doby je prerušené na dobu od oznámenia závady objednávateľom do jej 
odstránenia  zhotoviteľom.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  začať  s odstraňovaním prípadných 
vád na diele do 7 dní  po  uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom a vady 
odstrániť do 15 dní,  ak nedôjde  k dohode o inom termíne. 

7.6 Ak sa ukáže, že  vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa  zhotoviteľ  dodať  v  
čo  najkratšom  technicky  možnom  čase  náhradný predmet plnenia, alebo zľavu. 

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní  bezodkladne po  jej 
zistení  telefonickou správou a následne potvrdí písomnou formou. 

7.8 Objednávateľ sa  zaväzuje, že  pre možnosť  včasného odstránenia  oprávnených  vád 
diela umožní zástupcovi zhotoviteľa prístup do priestorov odovzdaného diela. 
Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi  meno  svojho  zástupcu,  ktorý  umožní  
pracovníkom zhotoviteľa prístup  k odstráneniu  závad, a  ktorý po  ukončení prác 
písomne  potvrdí, že odstránené závady a nedorobky od zhotoviteľa preberá. 

 
 
 
 

 



VIII. 
Podmienky vykonania diela 

 
8.1 Zhotoviteľ je povinný písomne odovzdať dielo objednávateľovi zápisom  o odovzdaní a 

prevzatí, ktorý musia podpísať obe zmluvné strany. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ 
povinný predložiť  

    - projektovú dokumentáciu so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného vyhotovenia  
    -  zápisy  o  prevzatí  prác  a  konštrukcií  v  priebehu  stavby zakrytých 
    -  stavebný denník 
    -  zápisy o vykonaných skúškach vrátane výsledkov skúšok 
    -   dokladovú časť 
    -  atesty a certifikáty použitých materiálov a zariadení 
8.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela povereným  stavebným  

dozorom a povereným pracovníkom objednávateľa. 
8.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi  

1. Stavenisko pre vykonávanie diela zbavené práv  tretích osôb, ako tretie osoby nie 
sú považovaní priami dodávatelia objednávateľa, v termíne 25.6.2019   v súlade             
s podmienkami projektovej   dokumentácie a stavebného povolenia 

 2.   Projekt stavby v troch vyhotoveniach v termíne do prevzatia staveniska 
 3. Vytýčenie inžinierskych sietí na náklady objednávateľa podľa požiadaviek  

zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. 
  4.  Body napojenia na zdroj elektrickej energie a vody. 
  5.  Stavebné   povolenie  a  iné  vyjadrenia   štátnej  správy a samosprávy súvisiace s 

predmetom diela. 
8.4  Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie vytýčených inž. sietí. 
8.5  Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov a bezpečnosť 

svojich pracovníkov, ako aj zvláštnych bezpečnostných predpisov objednávateľa. Pri 
vykonávaní stavebných  prác  je zhotoviteľ  povinný dodržiavať príslušné ustanovenia  o   
požiarnej ochrane. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku,  na  vlastné  
náklady  odstraňuje  odpady,  ktoré  sú výsledkom jeho stavebnej činnosti. 

8.6  Zhotoviteľ   zodpovedá   za   ochranu   a   ostrahu  staveniska realizovaného diela  ako  i   
materiálu,  strojov,  zariadení  a  technických prostriedkov uložených na stavbe. 
Zhotoviteľ predloží objednávateľovi   k   nahliadnutiu   poistnú   zmluvu za  škody 
vyplývajúce  z  výkonu  predmetu  jeho  činnosti, ako i poistnú  zmluvu na realizované 
dielo v rozsahu uvedenom v hlave III.tejto zmluvy a to najneskôr do začiatku stavebnej 
činnosti. 

8.7 Zhotoviteľ je  povinný  viesť  od prevzatia  staveniska stavebný denník. Spôsob vedenia 
stavebného denníka je stanovený prílohou  č.2 tejto zmluvy. 

8.8 Na základe písomnej výzvy zhotoviteľa v lehote minimálne 3 pracovné  dni, preverí  
zástupca  objednávateľa resp. objednávateľom určená osoba, práce resp. časti diela, ktoré 
majú byť ďalším  postupom výstavby zakryté, alebo sa stanú nedostupnými. V prípade že 
sa zástupca objednávateľa resp. objednávateľom poverená osoba ku kontrole nedostaví, aj 
keď bol riadne vyzvaný, môže zhotoviteľ v prácach pokračovať. V prípade následného 
sprístupnenia týchto   častí diela na žiadosť objednávateľa, tento hradí všetky náklady s 
tým spojené. 

8.9  Zhotoviteľ  je  povinný  vyprázdniť stavenisko do 14 dní po odovzdaní a prevzatí  diela. 
8.10 V  prípade,  že  zhotoviteľ  zistí  pri  výstavbe skryté prekážky  znemožňujúce vykonanie 

diela dohodnutým spôsobom, je povinný to bezodkladne  oznámiť objednávateľovi,  
prípadne  navrhnúť  zmenu diela.  Do  rozhodnutia  v zmysle budú  3.5.  je  zhotoviteľ  
oprávnený  vykonanie diela prerušiť a v dôsledku tejto skutočnosti nie je  v omeškaní s 
odovzdaním diela. 

8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať svoje činnosti na stavbe v koordinácii s priamymi 
dodávateľmi objednávateľa.  

               
                                                                                  



IX.  
Zmluvné pokuty 

 
9.1 Ak  zhotoviteľ neukončí  dielo  uvedené  v článkoch II. a III.  tejto zmluvy v zmluvne 

dohodnutom  čase plnenia podľa článku IV., tejto zmluvy, je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu  vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny diela uvedenej  v 
článku V. tejto zmluvy, za každý  kalendárny týždeň omeškania. 

9.2 Ak objednávateľ nedodrží lehoty úhrad  dohodnuté v článku VI.  tejto zmluvy zhotoviteľ 
uplatní úrok z omeškania  vo výške 0,1 %  z fakturovanej sumy za každý  týždeň 
oneskorenia úhrady. 

9.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád do termínu v zmysle bodu 
7.6. zaplatí za každý deň omeškania  33 € 

 
 

X. 
        Osobitné ustanovenia 

 
10.1 Stavba je vo vlastníctve objednávateľa  
10.2 Zodpovednosť za škody znáša zhotoviteľ počas výstavby.  

 
 

XI.  
        Záverečné ustanovenia 

 
11.1 Meniť alebo doplňovať text tejto  zmluvy je možné len formou   písomných dodatkov, 

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

11.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť dodatok k tejto zmluve. 
Dodatky sa poradovo  číslujú a zasielajú druhej strane v dvoch vyhotoveniach. 

11.3 Zmluva je uzavretá okamihom  podpísania zmluvnými stranami oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

11.4 Ak nie je v tejto zmluve dojednané inak, platia ustanovenia   obchodného zákonníka v 
plnom rozsahu. 

11.5 Táto  zmluva  je  vypracovaná  v  dvoch  vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží jedno vyhotovenie. 

 
 
V Hubovej                                    
 
 
dňa : 24.6.2019                                               
 
 
 
Za zhotoviteľa :                                                                       Za objednávateľa : 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 


