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Červeno zvýraznené časti vyplní uchádzač

Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

a § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní

Článok I
Zmluvné strany a úvodné ustanovenia

Objednávateľ:
Názov: Mesto Poltár

So sídlom: Železničná 489/1, 987 01 Poltár

Zastúpený: Mgr. Martina Brisudová - primátorka

IČO: 00316342

DIČ:2021250968

telefónne číslo: 047/4308423

e-mail: mesto@poltar.sk

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:
Názov: JULMEX SK s. r. o.

Sídlo: Škultétyho 1985/10, 979 01 Rimavská Sobota

Osoba oprávnená konať: Július Medve, konateľ spoločnosti

IČO: 46 437 495

DIČ: 20 23 50 28 00

IČDPH : SK2023502800

Bankové spojenie: VÚB

Číslo účtu: SK23 0200 0000 0031 5031 6354

Zapísaný v : OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 21700/S

e-mail : julmex@gmail.com

(ďalej len zhotoviteľ)

mailto:mesto@poltar.sk
mailto:julmex@gmail.com
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Článok II

Predmet zmluvy a miesto plnenia
2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:

Názov stavby : „ Úprava komunikácie medzi garážami a priľahlé spevnené plochy na ul. 13 januára „

Dielo bude zhotovené podľa zadania a podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi 
dokumentmi:

a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“,

b) Projektová dokumentácia

c) Stavebné povolenie

d) Výkaz výmer

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade rozporov 
medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

2.2 Miesto stavby: Mesto Poltár, Poltár, ul. 13. januára

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní 
kvalitatívnych a technických podmienok určených objednávateľom, v súlade s platnými 
technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v 
zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má 
vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii 
diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela 
nevyhnutné.

2.5 Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotoviteľ pri zachovaní 
odbornej starostlivosti má predvídať.

2.6 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ 
nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.

2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 
311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne 5 osôb spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady: 
patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň sú nezamestnané, pričom uprednostnené 
budú dlhodobo nezamestnané osoby. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 10 dní od prevzatia staveniska 
predložiť objednávateľovi pracovné zmluvy preukazujúce splnenie tejto povinnosti.

Článok III
Lehota trvania zmluvy

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo do 31.12.2021
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť práce do 3 dní od odovzdania staveniska

3.3 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré 
budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termíne podľa čl. III bodu 3.1 zmluvy :

a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;

b) prerušení prác na diele Objednávateľom;

c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;
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d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod 
pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli 
zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní 
všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, 
mobilizácia, povstanie, a pod.);

e) omeškaní Objednávateľa s odovzdaním staveniska;

f) v prípadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektívne neumožňujú 
uskutočňovania diela alebo zabraňujú použitiu technologických postupov potrebných na 
vykonanie Diela.

3.4 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že 
Zhotoviteľ ohlási dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia 
diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto 
schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.

Článok IV
Cena diela

4.1 Celková cena diela určená na základe rozpočtu

Cena bez DPH: 144.517,12 EUR
DPH 20%: 28.903,42 EUR
Cena celkom vrátane DPH: 173.420,54 EUR.

4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek v rozpočte a je konečná.

4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky 
stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú 
realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v 
súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na 
stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami 
Zmluvy o dielo.

4.4 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej 
žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny 
diela bude Rozpočet V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ naviac práce, ktoré nie sú 
ocenené v Rozpočte._ Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti 
Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena naviac prác musí byť písomne odsúhlasená 
Objednávateľom;

b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela 
bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia 
Objednávateľom;

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o 
zvýšenú alebo zníženú položku DPH;

d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky 
Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom 
prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú 
z Rozpočte.
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4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby 
všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy 
obsah rozpočtu (Výkazu výmer). Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne 
dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku boli potrebné materiály, výrobky 
alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej 
požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré 
budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.

Článok V.
Spôsob fakturácie a platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a objednávateľ je povinný zaplatiť 
Zhotoviteľovi cenu diela na základe faktúry:

100 % ceny diela po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a po tom, ako budú riadne 
odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom 
pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú

- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela
- záznam o odstránení vád a nedorobkov potvrdených objednávateľom

5.2 Splatnosť ceny bude 14 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ nedoručí 
Objednávateľovi úplnú faktúru so všetkými predpísanými prílohami, tak nezačne plynúť lehota 
splatnosti faktúry. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry 
zhotoviteľa podľa tohto bodu nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo 
záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.

5.3 Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:

a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;

b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, 
IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;

c) číslo zmluvy a označenie diela;

d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);

e) dátum dodania plnenia;

f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;

g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú 
fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;

h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;

i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;

j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4 Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.5 V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ 
sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých
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nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 
lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.6 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

5.7 Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu 
Zhotoviteľa.

Článok VI.
Spôsob realizácie diela.

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne 
záväzné právne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a 
overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho 
tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na 
stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od 
Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne 
ďalšie plnenie.

6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť

a) Objednávateľovi,

b) orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,

c) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej 
Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať 
práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku ochrany 
pred požiarmi a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

6.5 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je povinný dodržiavať 
všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. 
Nakladať s odpadmi bude vždy po predchádzajúcom oznámení objednávateľovi. Zhotoviteľ je 
predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, 
udržiavať na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a 
čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady 
a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.

6.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť 
technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác. Zhotoviteľ preberá plnú 
zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód 
výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a 
podniknúť všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho 
tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým 
účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo 
kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

6.7 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných 
kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň sa 
bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 3 (dní) dní od obdržania žiadosti 
Objednávateľa Zhotoviteľom.

6.8 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu.
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6.9 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V 
prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to 
Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii 
predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými 
pokynmi Objednávateľa.

6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela 
odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú 
škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto 
bodu zmluvy patrí Objednávateľovi.

6.11 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej 
existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, 
požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto 
účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované 
certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, musia byť schválené
objednávateľom pri preberaní diela. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. 
Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.

6.12 Objednávateľ je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný 
pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, 
život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo 
hrozia iné vážne škody.

6.13 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so 
stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku 
ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho vád. Medzi tieto nároky 
patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd 
iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo 
inou sankciou uloženou Objednávateľovi.

Článok VII.
Zmluvné pokuty a náhrada škody

7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zmluvnej ceny diela za každý 
začatý deň omeškania.

7.2 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní 
a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené 
Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný 
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každú vadu a každý začatý deň 
omeškania až do ich odstránenia.

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy

8.1 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, 
alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami na 
primerané a preukázané náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkazu výmer, a to 
z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :

a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti dobe v čl. III bod č. 3.1 zmluvy o viac 
ako 15 (pätnásť) dní;
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b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po 
písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 
14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;

c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo.

d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho 
nástupcu.

8.2 Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a 
prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné 
zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi 
najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

8.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne uvedených v 
tejto Zmluve o dielo.

8.4 Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,

a) Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,

b) zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia 
protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli 
vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednávateľ 
prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,

c) Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska 
zabezpečí ochranu staveniska.

8.5 Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie 
života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo 
tretej osoby.

Článok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná dobu a zodpovednosť za vady

9.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 3 (tri ) dni vopred, kedy bude 
predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, 
Objednávateľ zvolá najneskôr do 3 dní písomnou pozvánkou preberacie konanie

9.3 K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých 
materiálov a konštrukcií,

b) doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,

c) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,

9.4 O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.

9.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez vád a nedorobkov a
Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 
tejto zmluvy.
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9.6 V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a 
odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie 
malo konať.
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9.7 Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:

a) základné údaje o diele,

b) zoznam odovzdaných dokladov,

c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ 
Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,

d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,

e) dĺžku trvania záručnej lehoty,

f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko

g) kópia objednávateľom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,

9.8 Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre 
ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté 
Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.

9.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že 
počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 24 (dvadsaťštyri) mesiacov a začína plynúť 
odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov.

9.11 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto 
práva zanikajú.

9.12 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas 
záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté 
vady).
V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné 
prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.

9.13 Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a 
následne dohodnúť s Objednávateľom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia 
vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je 
Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže 
poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V 
prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie vád diela, táto lehota 
bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.

9.14 Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak 
urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať 
Zhotoviteľa minimálne 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. 
Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa 
predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané 
náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí 
Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

Článok X.
Subdodávateľská doložka

10.1 V prípade realizácie diela prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá zhotoviteľ 
objednávateľovi za splnenie záväzku riadne zhotoviť dielo akoby ho poskytoval sám.
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10.2 Na základe rozhodnutia objednávateľa zhotoviteľ je oprávnený vykonávať dielo len subdodávateľmi 
spĺňajúcimi podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a u ktorých neexistovali a neexistujú 
dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

10.3 Zhotoviteľ zostaví zoznam všetkých subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácii diela (príloha č. 
4), pričom tento musí obsahovať:

a) ich obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie registra, v 
ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu, údaje osoby oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko a adresa pobytu,

b) čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že každý zo subdodávateľov spĺňa alebo najneskôr v čase 
začatia realizovania ním vykonávanej služby bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne 
záväznými predpismi v oblasti verejného obstarávania, najmä podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia, a že u subdodávateľa neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie 
podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek 
subdodávateľa zhotoviteľa bez toho, že by mal zhotoviteľ nárok na kompenzáciu. V takomto prípade 
je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným spôsobom ukončiť zmluvu so 
subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného 
vzťahu.

10.5 Ak dôjde k zmene subdodávateľov zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť 
Objednávateľovi vopred minimálne 5 pracovných dní pred zmenou údaje týkajúce sa nového 
subdodávateľa v rozsahu podľa bodu 3 písm. a) a b) tohto článku zmluvy. Za zmenu subdodávateľa 
sa považuje aj zazmluvnenie každého nového subdodávateľa. V prípade, že k výmene 
subdodávateľa dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie 
zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť’ od tejto zmluvy. V prípade porušenia 
povinnosti podľa tohto bodu je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo 
výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia sú počas plnenia zmluvy zaregistrovaní 
v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ je splnená ich povinnosť uvedená v § 2 ods. 1 písm. a) 
bod 7. a ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov (podiel subdodávky vo 
finančnom vyjadrení predstavuje čiastku vyššiu ako 100.000.- bez DPH).

10.7 Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú spôsobilosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti 
vykonanej na základe zmluvy o subdodávke, osobitne overí, že každý ním vybratý subdodávateľ 
spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky týkajúce sa osobného 
postavenia a nesmú u neho existovať’ dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 
zákona o verejnom obstarávaní a musí byť právoplatne zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov. K rovnakej povinnosti 
písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom 
subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú 
spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

10.8 V prípade, že subdodávateľ - v zhotoviteľovom subdodávateľskom reťazci na ktorejkoľvek pozícii - 
oznámi objednávateľovi, že mu nebola zaplatená dohodnutá cena v rozpore so zmluvným vzťahom, 
na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu zákazky podieľa (ďalej len „žiadosť o priamu 
platbu“), zhotoviteľ je povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa 
predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s
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písomným vyjadrením ku žiadosti subdodávateľa o priamu platbu. Ak má zhotoviteľ námietky proti 
skutočnostiam uvedeným v žiadosti o priamu platbu, je povinný ich vo svojom vyjadrení uviesť a 
pravdivosť svojich tvrdení relevantným spôsobom preukázať. Ak sa zhotoviteľ k žiadosti o priamu 
platbu nevyjadrí, platí, že s vykonaním priamej platby súhlasí.

10.9 Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný 
obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom 
reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti 
zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviaže. Pokiaľ objednávateľ zistí, že oznamujúcemu 
subdodávateľovi skutočne nebola zaplatená dohodnutá cena v rozpore so zmluvným vzťahom (na 
základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu zákazky podieľa), môže zaplatiť tomuto 
subdodávateľovi priamo a o túto zaplatenú sumu krátiť faktúru zhotoviteľa, alebo požadovať vrátenie 
zaplatenej sumy vo výške rovnajúcej sa výške úhrady vykonanej priamo subdodávateľovi.

10.10 V prípade podstatného porušenia povinností zhotoviteľa uvedených v tejto zmluve môže 
objednávateľ odstúpiť’ od zmluvy a uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 
jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne 
dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

10.11 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu tykajúcu sa 
zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho 
na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej 
ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

Článok XI
Všeobecné a záverečné ustanovenia

11.1 Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny 
vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.2 S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne 
splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek 
oprávnenie rokovať alebo dohodovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť 
dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.

11.3 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad 
dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom 
vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú 
objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z 
akéhokoľvek dôvodu.

11.4 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na 
adresy strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. 
Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:
a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe 

oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke 
a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou 
osobou;

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby 
doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním 
písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej 
osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania



Súťažné podklady podlimitná zákazka na stavebné práce Úprava komunikácie medzi garážami a priľahlé
spevnené plochy na ul. 13. januára.

Strana 12 z 13

Príloha č. 2 SP

zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa 
druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.

11.5 Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo 
na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

11.6 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, 
keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo 
môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, môžu zmluvné 
strany uzatvárať v súlade s ustanovením § 18 ZVO.

11.7 V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, 
potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto 
skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.8 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z 
nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej 
úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym 
poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť tejto 
Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy 
neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by 
nahradilo kolízne ustanovenie.

11.9 Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:

Príloha č. 1 Projektová dokumentácia (priloží objednávateľ pri podpise zmluvy)

Príloha č. 2 Stavebné povolenie (je súčasťou súťažných podkladov)

Príloha č. 3 Nacenený výkaz výmer (priloží zhotoviteľ v ponuke)

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov (priloží zhotoviteľ v ponuke)

11.10 Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ obdrží 2 
exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

11.11 Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
v deň nasledujúci po zverejnení zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,

V Poltári, dňa....................... V Rimavskej Sobote, dňa 11.10.2021

JULMEX áK s.r.o.
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