
Zmluva o dielo č. 20-001
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany
1.1.
Objednávateľ : Obecný úrad, Hlavná 74,935 62 Pohronský Ruskov
Zastúpený: starosta Ing. Ľudovít Nagy
IČO : 00307394
DIČ : 2021023675

1.2.
Zhotovitel’ : BREZINY s.r.o., A.Kmeťa 62,968 01 Nová Baňa
V zastúpení : Alexandra Brodzianska, konateľ

Pavol Orihel technológ - zastúpenie pre veci technické
IČO : 51055732
DIČ : 2120578119

n. Východiskové podklady
2.1. Východiskové údaje:
Názov stavby ; Materská škôlka
Miesto stavby : Pohronský Ruskov

HL Predmet plnenia
3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vyhotoviť dielo :

Podinjektovanie základov ainjektáž stien na základe ponuky

3.2. Zhotovitel’ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
IV. Čas plnenia

4.1. Termín realizácie diela: začiatok : 30.4.220 , ukončenie : 5.5.2020
4.2. Zhotovitel’ sa zaväzuje dodržať termíny plnenia za podmienok vymedzených v tejto zmluve.
4.3. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotovitel’ v omeškaní 

s plnením záväzku, neplynie lehota a objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú 
zmluvnú pokutu.

4.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu.

V. Cena
5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 

č. 18/96 Z. zákonov o cenách. Zmluvná cena za vyhotovené dielo je vo výške: 6330 ,00 € 
Slovom; Šesťtisíctristotridsať /OO Euro

5.2. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno- 
montážnych prác zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom v stavebníctve.

5.3. Cena nemôže byť menená jednostranným úkonom žiadnej zmluvnej strany. Prípadné práce, 
ktoré nebudú zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa budú považované za naviac práce, budú 
odsúhlasené oboma zmluvnými stranami v stavebnom denníku zhotoviteľa a budú podkladom 
pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

5.4. Zmena ceny bude objednávateľom odsúhlasená na základe záznamu v stavebnom denníku, že 
objednávateľ požadoval stavebné práce a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté v cenovej ponuke 
zhotoviteľa.

5.5. Naviac práce požadované objednávateľom nad rámec dohodnutého rozsahu budú vo výške 
vlastných oprávnených nákladov zhotovitelovi uhradené nad rámec dohodnutej ceny predmetu 
plnenia.

5.6. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t.j. nákup materiálu, dopravné 
náklady, montáž, vrátane nákladov zhotoviteľa v oblasti zriadenia staveniska potrebných pre 
zhotovenie diela, výrobná dokumentácia, projekt skutkového stavu, vytýčenie, zábery. 
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rozkopávky, návody na obsluhu, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných 
výkonov a vykonanie predmetu zmluvy (pomocné montážne a lešenárske konštrukcie, atď. ).

5.7. Objednávateľ nebude akceptovať zvýšenie ceny diela v prípadoch zmien a doplnkov materiálov
alebo iných výkonov stanovených projektom stavby platným v čase podpisu tejto zmluvy 
(podklad pre spracovanie ponuky ), ak potrebu vykonania takýchto zmien a doplnkov mohol 
zhotovitel’ zistiť pred uzavretím tejto zmluvy pri vynaložení starostlivosti a odbornosti, ktorú 
možno od neho oprávnene požadovať.

VL Platobné podmienky
6.1. Objednávateľ bude uhrádzať cenu za dielo nasledovne:

6.1.1. Zálohovou platbou
6.1.2. Záverečnou - celkovou faktúrou s odpočtom zálohových platieb

VII. Záručná doba - zodpovednosť za vady
7.1. Zhotovitel’ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy 

a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
7.2. Zhotovitel’ poskytne na dodané práce záruku na dobu 60 mesiacov.
7.3. Záručná lehota začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.
7.4. Zodpovednosť za vady nesie zhotovitel, ktorý je povinný v rámci záručnej doby tieto vady 

odstrániť bezplatne a v zákonnej lehote.
7.5. Zhotovitel’ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotovitel iba vtedy, ak boh spôsobené 
porušením jeho povinností.

7.6. Zhotovitel nezodpovedá za vady diela, ktoré boh spôsobené porušením povinností zo strany 
objednávateľa, zlou údržbou diela, mechanickým poškodením alebo poškodením treťou osobou.

7.7. Objednávateľ zabezpečí prístup k zhotovenému dielu za účelom prevedenia kontroly 
zhotoviteľom počas trvania záruky na vyhotovené dielo.

Vm. Odovzdanie staveniska
8.1. Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel’ vykonáva stavebno-montážne práce, 

súvisiace so zhotovením diela.
8.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv 

tretích osôb v termíne do : 30.4.2020
8.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel’ mohol na ňom 

začať práce podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať. Ak stav 
staveniska nebude dovoľovať zhotovitelovi začať s realizáciou prác, zhotovitel’ stavenisko 
nepreberie až pokým nebude spĺňať podmienky pre realizáciu prác.

8.4. V prípade neodovzdania staveniska v termíne podľa ZoD, bude termín ukončenia stavby 
posunutý o počet dní, o ktoré bol objednávateľ v omeškaní s odovzdaním staveniska.

IX. Podmienky vykonania diela
9.1. Za škody, ktoré vzniknú porušením povinnosti ustanovení zmluvy, oneskorením a nekvalitným 

výkonom jednotlivých činností bude zodpovedať príslušná zmluvná strana podľa ustanovení 
Obchodného zákonníka.

9.2. Zhotovitel’ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na náklady 
objednávateľa odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

9.3. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených v 
príslušných STN a predpisoch platných v čase uzavretia zmluvy o dielo a podmienkami na 
základe technologických listov použitých materiálov.

X. Zmluvné pokuty
10.1. Všetky zmluvné pokuty sa odpočítavajú z mesačnej fakturácie za dotknutý termín alebo 

z niektorej nasledujúcej fakturácie podľa rozhodnutia objednávateľa.
10.2. V prípade neplnenia dodávok v zmluvne dohodnutej lehote, zhotoviteľ uhradí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela za každý deň 
omeškania.

10.3. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, objednávateľ uhradí zhotovitelovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenej úhrady po lehote splatnosti.

XI. Odovzdávanie diela a uvolnenie staveniska
11.1. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie predmetu 

zmluvy (diela) zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom.
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11.2. Zhotoviteľ stavby je povinný vopred oznámiť objednávateľovi, že stavba je pripravená na 

odovzdanie a prevzatie.
11.3. Objednávateľ je povinný dielo prevziať, ak nemá vady brániace užívaniu a zodpovedá 

požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom.
11.4. Vadou sa rozumie odchýlky v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených 

projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecnými záväznými technickými normami,
11.5. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti ZoD,

XII. Prípad „Vyššej moci“
12.1. „Vyššou mocou“ sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného

a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli rozumne predvídať pri 
podpisovaní zmluvy a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celku zmluvných záväzkov
(živelné pohromy, štátne prevraty a pod.)

12.2. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní odo dňa takejto 
udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.

Xni. Ostatné dohody
13.1. Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy.

13.2. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na 
strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ žhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

XIV. Záverečné ustanovenia
14.1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou dodatkov, podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
14.2. Zmluva je spracovaná v 2-och rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno 

vyhotovenie.
14.3. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.4. Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V Pohronskom Ruskove Dňa: 30.4.2020

ž
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