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Príloha č.2 - Návrh ZoD 
 
 
 
 
 

ZMLUVA O DIELO 
 

uzatvorená  v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení 
 
Názov:   Obec Hrišovce 
Sídlo:     Hrišovce 67, 053 51 Kluknava 
IČO:    00329169 
DIČ:   2021331444 
Telefón:   +421 53 429 74 95 
Kontaktná osoba:  Milan Michlík 
E-mail:  starosta@hrisovce.sk  
IBAN:     
Zastúpená:   Milan Michlík, starosta obce 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: 
So sídlom:  
IČO:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu: 
IBAN: 
Obchodná spoločnosť  zapísaná v  
Spoločnosť zastúpená:  
(ďalej ako „zhotoviteľ“) 
 

sa dohodli na tejto 
z m l u v e   o   d i e l o : 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej ako „zmluva“) je úprava práv a povinností zmluvných 
strán súvisiacich s vykonaním diela, ktoré má podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vykonať pre 
objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ sa toto zmluvou zaväzuje, že vykoná pre objednávateľa dielo Športové ihrisko 
a ostatné terénne úpravy (ďalej ako „dielo“), a to v primeranej kvalite podľa požiadaviek 
platných všeobecne záväzných predpisov a podľa ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve, 
a objednávateľ sa zaväzuje vyhotovené dielo prevziať a zaplatiť cenu podľa tejto zmluvy.  

 
 

Článok II. 
Čas a miesto vykonania diela 

1. Miesto vykonania diela: Okolie Kultúrno-spoločenského centra v obci Hrišovce.  
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2. Zmluvné strany sú plne oboznámené s tým, že financovanie diela je závislé od získania 
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu prostredníctvom 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry, v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2014 - 2020 
a zároveň výslovne súhlasia, že sa dielo bude realizovať v závislosti od získania finančných 
prostriedkov. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo bez vád a nedorobkov v čo najkratšej lehote odo dňa 
prevzatia staveniska, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade 
s platnými všeobecne záväznými predpismi a  tak, aby čo najmenej obmedzil užívanie verejných 
priestranstiev verejnosťou.   

5. Pri realizácii diela je potrebné dodržať spracovanú projektovú dokumentáciu, návrh riešenia 
danej lokality v grafickom vyobrazení a podrobný rozpočet. 

6. Spôsob realizácie musí zohľadňovať špecifiká vidieckeho prostredia a jeho charakteristický 
vzhľad, pri realizácii budú prednostne využité miestne materiály, zdroje a suroviny. 

7. Zhotoviteľ je povinný minimálne na dobu realizácie stavebných prác zamestnať aspoň jednu 
osobu spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady: 

a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň  
b) je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dokumentáciu potrebnú pre užívanie diela spolu s odovzdaním 
diela.  

9. Za ukončenie realizácie diela sa podľa tejto zmluvy považuje deň podpísania protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  

 
 
 

Článok III.  
Zánik záväzkového vzťahu 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že okrem zániku záväzkového vzťahu splnením, zaniká záväzok 
založený touto zmluvou aj dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od tejto zmluvy 
v prípadoch ustanovených touto zmluvou, alebo zákonom.  

2. Objednávateľ, alebo zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených 
touto zmluvou, alebo zákonom.  

3. Objednávateľ môže (okrem bodu 1. tohto článku zmluvy) od tejto zmluvy odstúpiť  v prípade ak: 

a) zhotoviteľ závažným spôsobom poruší ustanovenia tejto zmluvy, alebo nedodrží lehotu pre 
realizáciu diela podľa čl. II. tejto zmluvy,  

b) zhotoviteľ sa bez súhlasu objednávateľa odkloní od vyhotovenia diela podľa ponuky, ktorá 
tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve,  

c)  zhotoviteľ pri realizácii diela poruší bezpečnostné a kvalitatívne normy, ustanovené touto 
zmluvou, alebo zákonom. 

4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť druhej zmluvnej strane doručené. V prípade 
pochybností sa má za to, že odstúpenie od zmluvy bolo druhej zmluvnej strane doručené deň 
nasledujúci po dni jeho odoslania.  
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Článok IV. 

 Cena za dielo a platobné podmienky 
1. Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán na základe predloženej ponuky 

nasledujúco: 
 

Cena diela        Eur bez DPH 
Sadzba DPH       % 
Suma DPH       Eur 

 
Spolu s DPH       Eur 
Slovom ........................................................................ 
 
Zhotoviteľ je / nie je platcom DPH. 

2. Cena diela podľa bodu 1. tohto článku zmluvy je konečná, zodpovedá cenovej ponuke  
zhotoviteľa a je záväzná pre obe zmluvné strany. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že naviac práce je zhotoviteľ oprávnený vykonať výlučne po 
predchádzajúcom písomne uzavretom dodatku k tejto zmluve.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený vyfakturovať cenu diela po ukončení 
realizácie diela podľa článku I. ods. 2  tejto zmluvy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra sa považuje za zaplatenú v čase, kedy dôjde k odpísaniu 
platby z účtu objednávateľa. 

 
 

Článok V. 
 Veci určené na vykonanie diela, vykonanie a prevzatie diela 

1. Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela je povinný zaobstarať zhotoviteľ. 

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v dohodnutej dobe. Zhotoviteľ môže vykonať dielo aj pred 
časom dohodnutým v článku II. bod 4  tejto zmluvy. 

3. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ podľa tejto zmluvy, jej príloh a pokynov objednávateľa. 

4. Ak  zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky, týkajúce sa miesta, kde má byť dielo 
vykonané a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom je zhotoviteľ 
povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Do 
dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť.  

 
 
 

Článok VI. 
Dojednania súvisiace s vykonaním diela 

1. Zhotoviteľ je povinný dbať o to, aby pri vykonávaní diela nedošlo k porušeniu platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky, týkajúcich sa bezpečnosti práce, technických zariadení, ochrany 
zdravia osôb pri práci. 

2. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vstup na miesto vykonávania diela za účelom 
kontroly realizácie diela. 
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Článok VII. 
 Zodpovednosť za vady a záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo počas trvania záručnej doby. Na stavebný 
celok zhotoviteľ poskytuje záruku 60 mesiacov. 

2. V prípade vzniku vady diela, je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady objednávateľom označené 
vady odstrániť v lehote 15. dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia objednávateľa 
o existencii vád. 

3. Záručná doba diela ako celku začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni podpisu protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. 

 

 
 

Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 
dva podpísané rovnopisy.  

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a nadobúda 
účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a 
účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným 
poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ a to na základe jeho 
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na 
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. 22/PRV/2017 a zároveň poskytovateľ 
pomoci potvrdí správnosť vykonaného verejného obstarávania prijímateľom pomoci. O uzavretí 
a nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy bude objednávateľ bezprostredne informovať zhotoviteľa. 
Pre nadobudnutie účinnosti musí byť taktiež splnená podmienka jej zverejnenia na webovom 
sídle objednávateľa podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v platnom znení v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom 
znení. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť.  

4. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným alebo neplatným, nemá táto 
skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy okrem prípadov, ak 
by tieto ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné.  

5. Na práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa vzťahujú ustanovenia 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných a účinných na území SR. 

6. Zmeny a doplnenia k tejto zmluve môžu byť vykonané len so súhlasom obidvoch zmluvných 
strán formou písomných a očíslovaných dodatkov. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1: Nacenený výkaz výmer zhotoviteľa 
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8. Zmluvné strany prehlasujú a vzájomne sa ubezpečujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním 
prečítali, súhlasia s jej obsahom, že je pre nich dostatočne zrozumiteľná a určitá a zbavená 
omylu, že vyjadruje ich pravú, slobodnú a vážnu vôľu, a že nebola uzavretá v tiesni a za nápadne 
jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho túto zmluvu podpisujú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hrišovciach, dňa.......................  V ................................. dňa ...................... 
 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
Obec Hrišovce      
   
       
  
................................................   ............................................ 

Milan Michlík 
starosta obce 


