
 

ZMLUVA O DIELO 

(ďalej len zmluva) 

uzatvorená podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

Zmluvné strany 

Objednávateľ :          „V KAŠTIELI“ Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 956 08 

Horné Obdokovce Zastúpený: PhDr. Miriama Brachová, riaditeľka IČO: 

00357995 DIČ:2021248636 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN : 

SK 38 8180 0000 0070 0030 7231 ďalej len 

„Objednávateľ)  

Zhotoviteľ:             Obchodné meno: Marián Rybanský  

Adresa:  Veľké Dvorany 214 ,  956 01  Veľké Dvorany  

   IČO: 11 985 682  

   DIČ: 1032437505 

   Bankové spojenie:  

   IBAN:   

   (ďalej len „Zhotoviteľ“) 

    

II. 

        Preambula 

Objednávateľ na zhotovenie diela  tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – výzvu 
v rámci  prieskumu trhu v súlade s postupom  verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

III. 

     Predmet zmluvy  
 
1. Predmetom tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo   
    „Maliarske a natieračské práce.“ 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom   

    ako najvýhodnejšia, vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v  

    predpísanej kvalite. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

    dohodnutú cenu. 



 

IV. 
                                                                      Čas plnenia  

   

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, vykonať dielo v termíne do 2 mesiacov odo dňa podpisu   

      a zverejnenia zmluvy.     

  2.   Zhotoviteľ  sa zaväzuje začať s výkonom prác do 3 pracovných dni od účinnosti  

        zmluvy.  

  3.   Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po    

 overení ukončenia prác dielo prevezme aj v skoršom termíne. 

 

V. 

  Cena 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je  

stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. 

 

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. III. činí :  4 984,63 EUR 

      slovom:  štyritisícdeväťstoosemdesiatštyri eur, 63 centov.  

 Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

3. Dohodnutá cena je pevná, nemenná v rozsahu rozpisu prevedených prác v zmysle špecifikácie.   

4. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od 

dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. 

 
VI. 

Platobné podmienky 

1. Cenu za uskutočnené dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ 

vystaví v súlade s platnou legislatívou a odošle objednávateľovi. 
2. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia.  

3. Zhotoviteľ bude fakturovať vykonané práce po skončení celého diela. 

4. Objednávateľ neposkytuje zálohové splátky.  

5. V prípade omeškania zhotoviteľa s maľovaním je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej ceny zákazky za každý 

aj začatý deň omeškania .  

VII. 

Možnosť odmietnuť predmet zmluvy 

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu 

nedodržania kvalitatívnych podmienok pri realizácii diela. 

2. Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého 

charakteru, že užívanie diela,  alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, 
bude ohrozené,  alebo podstatne zhoršené. 



 

 

VIII. 

           Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa 

 

1. Maliarske práce budú vykonané podľa položkového rozpisu prác,  ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto 

zmluvy.  

2. Zhotoviteľ zrealizuje všetky práce podľa vlastných STN a technických a technologických 

predpisov. 

3. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne 

odsúhlasené podklady:  Podrobný položkový cenový rozpočet diela.    

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa tejto zmluvy vykonať maľovanie včas a odborne. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri maľovaní dodržiavať povinnosti zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov, protipožiarnych a bezpečnostných predpisov a zákaz fajčenia v budove. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, odstráni vzniknutý odpad a uvedie 

prípadne porušenie zariadenia, alebo stavebných konštrukcií do pôvodného stavu na svoje 

náklady. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje bezplatne poskytnúť zhotoviteľovi priestory potrebné na uskladnenie 

materiálu a náradia potrebného k maľovaniu a priestory určené na prezliekanie. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje bezplatne poskytnúť zhotoviteľovi studenú, teplú vodu a elektrickú 

energiu, potrebnú k maľovaniu podľa tejto zmluvy.  

9. Objednávateľ zabezpečí, aby priestory určené pre maľovanie boli sprístupnené  počas výkonu 

uvedených prác. 

 
                                                                              IX. 
                                                     Zodpovednosť za vady a záruka 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy a že počas 

záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

3. Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa na predmete zmluvy vyskytne vada počas 

záručnej doby má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie 

vady a zhotoviteľ je povinný vadu na predmete zmluvy bezodplatne odstrániť. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadne vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, 

do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady 

odstrániť v čo najkratšom možnom čase. 

6.   Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody, ktoré mu dokázateľne vznikli 

v dôsledku nesplnenia,  alebo porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.   

7.   Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady   

      diela zistené počas záručnej doby odstraňovať. 

8.   Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej   

      zistení písomnou formou. 

 



 

X. 

Odstúpenie od zmluvy 

Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, najmä ak : 

1. Zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje  

    vecnú a časovú realizáciu prác. 

2. Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane, alebo úmyselne. 

 

 
XI. 

Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy 

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy : 
     Ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonaného diela a dohodnutých zmluvných podmienok.   
2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy : 

     Ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie       

     diela. 

3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť oznámený 

dôvod, pre ktorý strana odstupuje. 

 

XII. 
                                                Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva o dielo je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení §5a zákona o  
    slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších  
    predpisov) v spojení s ustanoveniami §1 ods.2 Obchodného zákonníka (zákona č.   
    513/1991Zb v znení neskorších predpisov) a ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka          
    (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).  Zhotoviteľ  súhlasí so zverejnením      
    tejto zmluvy o dielo  (vrátane jej prípadných dodatkov). 
2. Zmluva môže byť menená a dopĺňaná iba dohodou obidvoch zmluvných strán výhradne v     
    zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to vo forme písomných a očíslovaných   
    dodatkov k zmluve o dielo  po predchádzajúcom súhlase obidvoch zmluvných strán,   
    podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré po nadobudnutí    
    platnosti a účinnosti sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.  
3. Zhotoviteľ  je povinný bezodkladne nahlásiť objednávateľovi všetky zmeny o údajoch   
    týkajúcich sa jeho identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia a pod. a to do 5 dní od  
    uskutočnenia zmeny. 
4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.09.2020. 
5.  Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou o dielo  sa riadia  
     Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, prípadne ďalšími všeobecne  
     záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 
6.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu o dielo pozorne prečítali, jej obsahu   
      porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek   
      omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto zmluve o dielo  zmluvne strany     
      považujú   za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne     
      nevýhodných  podmienok.  



 

 
  Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá  by spôsobovala  neplatnosť   
      niektorého z ustanovení tejto zmluvy o dielo .  Zmluvné  strany na znak  svojho súhlasu   
      s obsahom tejto  zmluvy o dielo  túto zmluvu o dielo  podpísali. 

7.   Zmluva o dielo je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s tým, že objednávateľ po podpísaní   

      zmluvy dostane dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ  jedno (1) vyhotovenie. Všetky vyhotovenia sa   

      považujú za rovnocenné originály. 

 

 

 

 

 

Veľké Dvorany, dňa  30.07.2020                                                   V Horných Obdokovciach,  

                                                                                                         dňa  30.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________  _________________________________ 

        Zhotoviteľ             Objednávateľ 

               Marián Rybanský              PhDr. Miriama Brachová 

                 riaditeľka 

 


