
 

ZMLUVA O DIELO 
 

UZATVORENÁ PODĽA § 536 A NASL. ZÁKONA Č. 513/1991 ZB. 
 OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA, V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV 

 
Zmluvné strany : 
 
Objednávateľ: Obec Suchohrad 
Sídlo:   900 64 Suchohrad 140  
v zastúpení: Jozef Temer – starosta obce 
IČO: 00305090 
DIČ: 2020643735 
 

    
Zhotoviteľ:  BEKO IN s. r. o. 
Sídlo:   900 62 Kostolište 240 
v zastúpení :  Róbert Benca, konateľ spoločnosti    
IČO:   44560061 
IČ DPH:  SK2022742777 
   
 
 
 

Článok I. 
Preambula 

 
1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo ako výsledok prijatia ponuky zhotoviteľa 

objednávateľom  v prieskume trhu na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky: 
“Rekonštrukcia kotolne MŠ Suchohrad”,  (ďalej “dielo” alebo “stavba”), ktorou sa 
zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela v rozsahu vymedzenom predmetom tejto zmluvy 
a objednávateľ sa zaväzuje k jeho prevzatiu a k zaplateniu dohodnutej ceny za jeho 
zhotovenie. 

 
 

Článok II. 
Predmet plnenia a účel zmluvy 

 
2.1 Základným účelom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác v rámci realizácie diela 

na zákazku s názvom:  “Rekonštrukcia kotolne MŠ Suchohrad” . 
Predmet diela a jeho rozsah je vymedzený v Cenovej ponuke č. 2019/501,  ktorá tvorí 
Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
Predmet tejto zmluvy zahrňuje i uvedenie realizovaného diela, prípadne jeho časti do 
prevádzky. 
 
 

Článok III. 
Doba plnenia 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok uskutočniť dielo v lehote výstavby najneskôr do  

21.3.2019.  
3.2    Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle dohodnutého termínu výstavby a úpravu lehoty plnenia 

bude uplatňovať najmä v prípade, že z dôvodov vyššej moci nebude technicky možné 
dielo, prípadne časť diela, dokončiť za dohodnutých podmienok v zmluvnej lehote. 

 



 

Článok IV. 
Zmluvná cena 

 
4.1 Zmluvná cena za zhotovenie diela uvedeného v článku II. tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a  vyhlášky MF SR č. 87/1996 a činí :  
 

        15 654,94 EUR        bez DPH 
                        3 130,99 EUR        20 % DPH 

18 785,93 EUR   vrátane DPH 
 

    Slovom: osemnásťtisícsedemstoosemdesiatpäť eur 93/100 centov vrátane DPH. 
 
4.2 Vyššie uvedená zmluvná cena za dielo zahrňuje: 

Cenu všetkých stavebných prác súvisiacich s realizáciou zákazky: “Rekonštrukcia 
kotolne MŠ Suchohrad”,  na základe Cenovej ponuky č. 2019/501, ktorá tvorí Prílohu č. 
1 tejto zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky  náklady potrebné k vykonaniu diela.  

 
4.3 Objednávateľ v prípade naviac prác  musí postupovať v zmysle aktuálneho právneho 

stavu v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
 

Článok V. 
Zmluvné záruky 

 
5.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, t.j. všetky jeho časti spočívajúce 

v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, musia byť dodané 
kompletne v patričnej kvalite, zodpovedajúcej schválenej zákazke, vrátane jej prípadných 
zmien. 

 
5.2 Zhotoviteľ poskytne na dielo podľa tejto zmluvy záruku za riadne vykonanie prác na 

stavebnú časť v dĺžke 60 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela bez vád a  nedorobkov. Záruka na všetky výrobky bude podľa termínu udávaného 
výrobcom min. však 24 mesiacov. 

 
5.3 Pokiaľ prípadné vady a nedorobky nebudú odstránené zhotoviteľom v dohodnutej lehote, 

začína plynúť záručná lehota až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a  
nepodarku. Po odstránení vady bude spísaný protokol podpísaný obidvoma stranami. 

 
 
 

Článok VI. 
Platobné podmienky 

 
6.1 Právo fakturovať za riadne vykonané stavebné práce vzniká zhotoviteľovi na základe 

skutočne vykonaných prác  až po odovzdaní diela na základe odsúhlaseného a písomne 
potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác.   

 
6.2 Splatnosť faktúry  bude do 14dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 

 
6.3 Faktúra bude obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.  
 
6.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez 

zaplatenia v prípade, že neobsahuje dohodnuté náležitosti. Musí uviesť dôvod vrátenia. 



 

V takomto prípade beží nová lehota splatnosti odo dňa doručenia oprávnenej faktúry 
objednávateľovi. 

 
 

Článok VII. 
Kontrola prevedenia diela 

 
7.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob prevedenia diela zhotoviteľom 

prostredníctvom Technického dozoru objednávateľa alebo oprávneným zástupcom 
objednávateľa. 
 
 

Článok VIII. 
Ochrana zdravia pri práci 

 
8.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje : 
- dodržovať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na 

pracovisku v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky, 
- zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 

147/2013 Z.z a zákona č. 124/2006 Z.z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzať sústavnú kontrolu nad 
bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách objednávateľa,  

 
 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenie 

 
9.1 Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a 

účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 546/2010 Z.z. 
 

9.2 Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak sú podané písomne a podpísané 
štatutárnymi zástupcami obidvoch strán. 

 
9.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a 

všetky z nej zamýšľané vzťahy, sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa 
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka SR v platnom znení a podľa slovenských 
právnych predpisov. 

 
9.4 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr 
vzájomným jednaním. 

 
9.5 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo     

neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa 
zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie 
nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie 
nahradzuje. 
 
 
 
 

9.6 Súčasťou tejto zmluvy bude nasledujúca príloha: 
 Príloha  č.1 Cenová ponuka č. 2019/501  



 

 
9.7     Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z čoho objednávateľ a zhotoviteľ     

obdržia jeden podpísaný exemplár. 
 
 
 
Za zhotoviteľa:                           Za objednávateľa: 

 
V Suchohrade, dňa 6.3.2019                                      V Suchohrade,  dňa  6.3.2019 

 
 
 

......................................     ......................................... 
   Róbert Benca                                                 Jozef Temer 
   konateľ spoločnosti                  starosta obce 


